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1.1 Latar Belakang Penelitian . 

 Dalam memasuki era pasar bebas, pemerintah Indonesia terus berusaha 

untuk mempersiapkan diri dalam usaha mengembangkan seluruh bidang yang 

mempunyai peluang pasar untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa 

pasar yang ada. Dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat tersebut, setiap 

perusahaan harus mampu menciptakan strategi yang tepat sehingga produknya 

dapat bersaing serta mencapai laba yang diharapkan. Laba yang maksimal dapat 

diperoleh jika perusahaan mampu memamfaatkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

dengan efektif dan efisien.  

 Dalam menghadapi persaingan yang berat ini pimpinan perusahaan 

berusaha mencari jalan keluarnya, salah satu jalan untuk mengatasinya adalah 

dengan menetapkan suatu sistem informasi akuntansi, karena dengan adanya suatu 

siatem informasi akuntansi yang memadai akan dapat menjanjikan informasi 

akuntansi yang efektif yang diperlukan oleh pimpinan dan manajernya untuk 

pengambilan keputusan. Disamping itu juga, Sistem Informasi Akuntansi 

memiliki peranan dalam membantu pimpinan perusahaan dan para manajer untuk 

memperoleh informasi yang bermamfaat khususnya dalam hal menentukan 

kebijakan yang akan ditempuh . Selanjutnya Sistem Informasi Akuntansi yang 

diterapkan harus dapat menciptakan suatu pengendalian internal yang baik atas 

adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

 Salah satu kegiatan penting dalam suatu perusahaan adalah kegiatan 

produksi. Kurang di kelolanya aktivitas ini dengan dengan baik, secara langsung 

akan merugikan perusahaan karena menyebabkan tingginya biaya produksi 

sehingga sasaran penjualan tidak tercapai. Sistem pencatatan produksi dan 

dokumen merupakan salah satu persyaratan agar aktivitas produksi perusahaan 

akan berjalan dengan baik. Informasi yang dihasilkan sangatlah penting sebagai 
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alat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian internal dalam produksi 

karena aktivitas produksi berpengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan.  

 Sistem Informasi Akuntansi perusahaan sangat penting untuk didesain 

dengan baik. Dalam hal ini karena aktivitas produksi perusahaan merupakan inti 

hidup perusahaan , dan pimpinan perusahaan beserta para manajer membutuhkan 

informasi yang akurat dan terpercaya mengenai aktivitas produksi untuk 

menjamin efisiensi biaya produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul : 

“Tinjauan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi Atas  

Kelancaran Proses Produksi” (Pada PT. PINDAD (Persero) Bandung). 

 

1.2. Identifikasi Masalah . 

 Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul tersebut dan 

berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

 

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi proses produksi  yang dilaksanakan 

oleh PT. PINDAD  telah berfungsi  

2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi proses produksi telah berfungsi atas 

Kelancaran Proses Produksi.  

 

1.3. Tujuan Penelitian . 

 Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian terhadap permasalahan 

yang diuraikan diatas ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menilai Fungsi Sistem Informasi Akuntansi proses 

produksi  yang  di terapkan  oleh perusahaan.  

2. Untuk mengetahui dan menilai kelancaran produksi yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan.  
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1.4. Kegunaan Penelitian . 

 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi mamfaat bagi 

perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian, bagi masyarakat dan terutama 

bagi penulis sendiri.    

1. Penulis 

- sebagai tambahan pengalaman dalam melakukan penelitian tentang 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam membantu kelancaran 

proses produksi ,dan juga sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan 

Pendidikan program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.      

2.  Perusahaan   

     - sebagai  bahan pertimbangan dalam mengembangkan Sistem Informasi 

Akuntansi  proses produksi guna menunjang efektivitas kelancaran 

produksi. 

3.  Pihak Lain 

    -  di harapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan 

yang  telah ada.  

 

 1.5. Kerangka Pemikiran . 

Dalam  dunia usaha dewasa ini, Sistem Informasi Akuntansi semakin 

memegang peranan penting baik untuk aktivitas maupun untuk kepentingan 

pengendalian perusahaan. Banyak perusahaan yang jatuh pailit disebabkan 

lemahnya Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, 

karena denagan lemahnya Sistem Informasi Akuntansi ini akan mengakibatkan 

aktivitas perusahaan tidak dapat dikendalikan dengan baik dan akhirnya akan 

menimbulkan pemborosan dan penyelewengan.  

Untuk menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi ini, maka Mulyadi 

(2001,3) mengemukakan definisi Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai 

berikut :  
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“ Organisasi formulir, catatan , dan laporan yang dikoordinasi sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan “. 

 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001,13) , Pengertian dari 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : 

“ Seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi yang 

berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi 

yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data “. 

 Selanjutnya menurut Bodnar (2000,1) yang diterjemahkan oleh Amir 

Abadi Yusuf mengemukakan definisi Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

“ Sistem Informasi Akuntansi adalah Kumpulan Sumber Daya, seperti 

manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data keuangan menjadi 

sebuah informasi. “ Maksudnya bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah Suatu 

kumpulan dari sumber-sumber daya untuk mengubah data keuangan menjadi 

sebuah informasi yang berguna.  

 Alasan tujuan Sistem Informasi Akuntansi disusun dalam perusahaan 

menurut Azhar (2001,37) adalah :  

� Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi tepat guna, 

lengkap dan terpecaya dengan kata lain Sistem Informasi Akuntansi harus 

dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan 

secara lengkap.  

� Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau Sistem Pengendalian 

Internal, yaitu Sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan 

kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

disusun harus juga mengandung kegiatanpengendalian internal.  

� Untuk menekan biaya-biaya tata usaha. Ini berarti bahwa biaya tata usaha 

untuk Sistem Informasi Akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh 

lebih murah dan lebih baik dari mamfaat yang diperoleh dari penyusunan 

Sistem Informasi Akuntansi.  
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Aktivitas Utama dalam perusahaan industri adalah proses produksi, dimana dalam 

proses produksi terjadi perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. 

Pelaksanaan proses produksi yang efisien dan efektif merupakan tugas dan 

tanggung jawab dari manajer produksi, manajer produksi harus melaksanakan 

perencanaan dan pengendalian faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga 

kerja, mesin dan lain-lainnya.  

 Sistem Informasi Akuntansi proses produksi berfungsi sebagai alat untuk 

mengumpulkan data, alat untuk menciptakan informasi atau laporan dan sebagai 

alat pengendalian internal.  

 Sistem Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga keuangan perusahaan, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

 Menurut pandangan Assauri (1999,75) mengemukakan pengertian proses 

produksi adalah sebagai berikut :  

“ Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode, dan teknik untuk 
menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 
menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin-mesin, bahan-bahan dan 
dana) yang ada atau tersedia.  
 Dengan demikian proses produksi merupakan suatu cara untuk 

menghasilkan barang atau jasa dengan sumber-sumber yang ada. Agar proses 

produksi berjalan dengan lancar maka akan diperlukan alat bantu berupa Sistem 

Informasi Akuntansi proses produksi. Dimana dalam Sistem Informasi Akuntansi 

proses produksi tersebut membuat suatu pemisahan tugas dan wewenang yang 

tetap terkoordinir .  

 Efektivitas kelancaran proses produksi dapat diartikan sebagai tercapainya 

tujuan yang direncanakan dari Sistem pengoperasian proses produksi. Menurut 

Sofyan Assauri (1999,18), kelancaran proses produksi sangat ditentukan oleh 

pengoperasian Sistem proses produksi yang mencakup : 

� Penyusunan Rencana Produksi dan Operasi 

Kegiatan pengoperasian Sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan   

penyusunan rencana produksi dan operasi. Dalam rencana produksi dan 
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operasi harus tercakup penetapan target operasi dan operasi merupakan 

kegiatan awal dalam pengoperasian Sistem produksi dan operasi.  

� Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Pengadaan Bahan 

Kelancaran proses produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran 

tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan barang produksi dan 

operasi tersebut. Kelancaran tersedianya bahan atau masukan bagi 

produksi dan operasi ditentukan oleh baik atau tidaknya pengadaan bahan 

serta rencana dan pengendalian-pengendalian yang dilakukan. Dalam hal 

ini perlu diketahui maksud dan tujuan diadakannya persediaan pengadaan 

dan pembelian bahan, perencanaan kebutuhan distribusi (Material 

Requirement Planning) dan perencanaan kebutuhan distribusi 

(Distribution Requirement Planning ).  

� Pemeliharaan atau Perawatan ( Maintenance ). 

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan operasi 

harus selalu terjamin dan tetap tersedia untuk digunakan , sehingga 

dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan dan perawatan .  

� Pengendalian Mutu  

Terjaminnya suatu hasil atau keluaran di dalam proses produksi dan 

operasi menentukan keberhasilan dari pengoperasian system produksi dan 

operasi. Dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan pengendalian mutu 

yang terus dilakukan agar keluaran dapat terjamin mutunya . 

� Manajemen Tenaga Kerja  

Pelaksanaan pengoperasian Sistem produksi dan operasi ditentukan oleh 

kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja dan sumber daya 

manusianya mencakup pengolahan tenaga kerja dalam produksi dan 

operasi, disain tugas, pekerjaan dan pengukuran kerja . 

 

- Jadi Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi Atas Efektifitas 

kelancaran produksi adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data, alat 

untuk menciptakan informasi atau laporan dan sebagai alat pengendalian 

internal.  
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1.6. Metodologi Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

diskriptif analisis, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian 

menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan serta mengajukan saran-saran 

yang dipandang perlu. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas, maka ditempuh dengan beberapa cara yaitu :  

 Penelitian lapangan  

Dengan cara mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti 

dilakukan dengan cara : 

� Observasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan 

secara sistematis mengenai masalah-masalah yang ada. 

� Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan tinjauan langsung 

pada objek yang diteliti dan melakukan percakapan atau 

interview dengan pejabat yang berwenang untuk mendapatkan 

gambaran aktivitas perusahaan secara umum 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. 

PINDAD (Persero) yang merupakan Badan usaha milik swasta yang bergerak 

dalam bidang pembuatan senjata, yang berlokasi di jalan Jend. Gatot Subroto No. 

517 Bandung. 

Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Agustus  

2005.  


