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TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
 

2.1 Pengertian Fungsi  

  Untuk mengetahui bahwa fungsi suatu sistem tersebut dapat berjalan 

dengan baik, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari fungsi itu 

sendiri. 

  Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari fungsi adalah 

Kegunaan akan suatu hal atau sesuatu hal yang berdaya guna, sehingga sesuatu 

hal yang telah direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik.    

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi  

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan perusahaan 

dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan perusahaan membutuhkan alat Bantu 

untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan yang 

penting. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang tepat, cepat, dan dapat 

dipercaya yang kesemuanya itu diperoleh dari Sistem Informasi Akuntansi.  

 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Bermacam-macam pendapat mengenai definisi Sistem Informasi 

Akuntansi telah dikemukakan oleh para ahli, mereka mengemukakan pada intinya 

mencakup hal yang sama  

 Menurut Bodnar, William s. Hodwood (terjemahan Amir Abadi Yusuf 

2003 ,1) , mengungkapkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

“An Accounting Information System is a collection of resources, such as 

people and equipment, designed to transform financial and other data into 

information is communicate to a wide variety of decision makers.” 
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Arti dari definisi diatas adalah Sistem Informasi Akuntansi adalah 

Kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi.  

 Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan 

oleh Krismiaji (2002 ,4) adalah sebagai berikut : 

"Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”.   

Definisi diatas menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Adalah 

suatu alat untuk menghasilkan informasi yang bermamfaat dalam perencanaan dan 

pengendalian sebuah organisasi  

 Menurut Azhar Susanto  (2001 ,31) , Definisi dari Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut : 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah Suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode 
yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang 
terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan 
informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”.    

 Maksud dari definisi diatas menyatakan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi adalah Suatu media yang menghasilkan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen untuk mengelola suatu perusahaan.  

 Dari beberapa pengertian Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan 

oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah 

sekumpulan unsur atau koordinasi dari komponen-komponen yang 

membentuknya (sub sistem) yang terdiri dari manusia, alat, data atau informasi 

dalam bentuk catatan, formulir, dan laporan yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan, dimana informasi keuangan 

itu sangatlah penting bagi manajemen dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan 

dan menetapkan perencanaan , kebijakan ,serta pengendalian yang akan ditempuh 

selanjutnya. 
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  Bagi pihak eksternal sistem informasi harus sesuai dengan kepentingan 

masing-masing supaya setiap tugas atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai 

dengan sistem yang ada ,sehingga apa yang telah direncanakan oleh pihak 

eksternal dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.  

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi   

Dari definisi diatas Sistem Informasi Akuntansi selain bertujuan untuk 

meningkatkan pengendalian internal tetapi  juga untuk menimalkan biaya-biaya.  

Menurut Mulyadi (2001,19-20) ,Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

dibuat untuk : 

“ 1.   Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 
baru 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun 
struktur organisasinya . 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan 
internal, yaitu: untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) 
informasi akuntansi dan juga untuk menyediakan catatan lengkap 
mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan terhadap 
kekayaan (asset) perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi.”   

 

Sedangkan menurut Azhar (2001 ,37) ,Tujuan Sistem Informasi 

Akuntansi adalah untuk  : 

“ 1. Meningkatkan kualitas informasi 

2. Meningkatkan pengendalian intern 

3. Dapat menekan biaya-biaya tata usaha.” 

Tujuan sistem informasi akuntansi diatas akan dijelaskan lebih rinci yaitu 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas informasi yaitu informasi yang tepat guna, 

terpercaya, dan tepat waktu, dengan kata lain, sistem Informasi 

Akuntansi harus dengan cepat dapat memberikan informasi yang 

diperlukan. 

2. Meningkatkan pengendalian intern yaitu Pengendalian Intern yang 

diperlukan agar dapat mengamankan kepercayaan perusahaan ini. 
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Berarti bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang disusun harusnya 

mengandung kegiatan sistem pengendalian intern. 

3. Dapat menekan biaya-biaya tata usaha yaitu Ini berarti biaya tata usaha 

untuk menyusun Sistem Informasi Akuntansi harus seefisien mungkin 

dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari 

penyusunan sistem akuntansi. 

Ketiga tujuan sistem informasi akuntansi tersebut harus saling terkait. 

Peningkatan baik kualitas maupun kuantitas informasi yang diperlukan serta 

metode pengendalian intern, tidak dapat dilaksanakan apabila mendorong 

kenaikan biaya yang lebih tinggi.  

 

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Azhar (2001,11) , Fungsi utama Sistem Informasi Akuntansi 

adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 

berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan 

dapat di percaya yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut 

mengandung arti berguna.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : 

• Sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai suatu badan usaha 

atau perusahaan, dimana informasi tersebut diperlukan baik oleh 

manajemen maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti 

pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah.  

• Sebagai alat pengendalian dan pengawasan  

yaitu: untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas atau 

kegiatan perusahaan. 

 

2.2.4 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Dari pengertian diatas, maka dapat penulis kemukakan bahwa suatu 

Sistem informasi Akuntansi terdiri dari beberapa unsur. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Azhar (2001, 31) , bahwa Sistem Informasi Akuntansi terdiri 

dari beberapa unsur sebagai berikut : 
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“ 1. Sumber daya manusia dan alat 

2. Prosedur-prosedur 

3. Data-data.” 

Unsur-unsur sistem akuntansi diatas dapat dijelaskan lebih rinci yaitu 

sebagai berikut : 

1.  Sumber daya manusia dan alat ; maksudnya yaitu Manusia merupakan 

unsur  sistem informasi yang berperan dalam proses pengambilan 

keputusan, suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak 

tergantung dari manusia yang melaksanakannya. Sedangkan alat 

merupakan unsur Sistem informasi Akuntansi yang berperan didalam 

mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau 

perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk data atau informasi.  

2. Prosedur ; adalah suatu urutan-urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya 

melibatkan beberapa petugas dalam suatu bagian atau lebih yang diadakan 

untuk menjamin pelaksanaan seragam dari suatu transaksi yang dilakukan 

berulang-ulang dalam suatu perusahaan.  

Prosedur dikatakan memadai apabila mengandung unsur internal cek,  

terdapat pemisahan fungsi dan pembagian pekerjaan yang tepat sesuai 

dengan ketrampilannya. 

3. Suatu data harus terlebih dahulu diolah untuk menjadikan data tersebut 

menjadi suatu Informasi yang akurat sehingga dapat berguna bagi para 

pemakai informasi. Informasi Akuntansi yang bersumber dari suatu 

pengolahan data harus merupakan Informasi yang terstruktur dan 

memenuhi kriteria tepat waktu, relevan, akurat, lengkap dan terkontrol.  

Ada beberapa wadah penyimpanan data (untuk diolah) dan Informasi 

(untuk disalurkan atau disimpan) yang digunakan para pemakai adalah 

sebagai berikut : 

a. Formulir  
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merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir (sebelum mengisi) dan dokumen (setelah diisi). 

Karena itu formulir sering disebut dengan istilah dokumen. 

Pertimbangan utama penggunaan formulir adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai alat untuk menetapkan pertanggungjawaban dalam        

menciptakan, mencatat, dan melengkapi transaksi usaha. 

2. Sebagai alat untuk mentransfer informasi maupun intruksi dari 

suatu bagian ke bagian yang lainnya. 

3. Sebagai alat pengendalian dan pembuktian suatu transaksi. 

 

b.  Catatan-catatan         

Didalam Sistem Informasi Akuntansi akan terdapat beberapa buku yang 

digunakan untuk melaksanakan pencatatan transaksi .  

Buku-buku catatan itu antara lain adalah sebagai berikut:  

1.  Jurnal merupakan buku catatan pertama (Book of Original Entry). 

2.  Buku Besar merupakan buku catatan terakhir. 

3.  Buku Besar Umum berisi rekening, neraca, laba-rugi yang 

disusun menurut kode tertentu. 

4.  Buku Besar Pembantu yang terdiri dari rekening-rekening  

pembantu yang merinci data dimana tercantum dengan buku 

besar. 

  

c.  Laporan-laporan  

 Berfungsi sebagai suatu medium untuk mendapatkan keterangan-

keterangan yang ada serta untuk pengendalian yang dapat digunakan 

oleh pimpinan perusahaan dalam menetapkan perencanaan dan 

kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perusahaan.  

  Laporan berisi Informasi yang merupakan keluaran Sistem 

Informasi Akuntansi harus dirancang secara efektif. Laporan yang 

efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
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1. Relevansi 

Laporan harus dapat membantu seorang manajer atau lebih 

dalam memenuhi tanggungjawab utamanya dalam hal 

pengarahan, perencanaan, atau pengendalian operasi serta 

penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 2.   Kepadatan 

Laporan harus menghilangkan semua rincian yang tidak perlu 

dan tidak relevan. 

 3.  Keandalan 

 Suatu laporan harus memenuhi standar kecermatan atau 

ketepatan yang tinggi , hal ini ditunjang dengan pengendalian 

internal yang memadai.  

 4. Lingkup yang tepat           

Laporan harus mencakup lingkup yang berkaitan dengan 

tanggung jawab yang akan menerima laporan itu.  

5. Mudah dipahami 

Suatu laporan harus menyajikan Informasi dalam format yang 

jelas dan siap pakai.  

6. Ketepatan waktu  

Suatu laporan harus dikeluarkan secara tepat waktu, untuk 

memungkinkan manajer melakukan tindakan yang efektif.      

 

2.3 Pengertian Efektifitas  

            Pengertian efektifitas sebenarnya memadukan faktor organisasi (seperti 

struktur dan teknologi ) dengan faktor-faktor individual (seperti motivasi, rasa 

keterikatan dan prestasi kerja). Tingkat kinerja dalam suatu perusahaan sangat 

besar artinya dalam menentukan sasaran dari kinerja yang hendak dicapai oleh 

perusahaan. 

 Menurut pandangan Anthony dan Govindarajan (2001 ,113) , definisi 

dari Efektivitas adalah sebagai berikut : 
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“Effetiveness is determined by the relationship between a responsibility 

centers output and its objectives.” 

 Arti dari definisi diatas menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggung jawaban dengan sasaran yang 

harus di percaya.  

 

2.4 Proses Produksi  

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat barang atau jasa yang 

diperjual belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut ada 

yang diperjualbelikan dan ada juga yang langsung dikonsumsi, tetapi ada juga 

yang perlu diolah lebih lanjut untuk dijadikan barang lain. Adanya barang atau 

jasa ini tidak timbul dengan sendirinya tanpa adanya kegiatan proses produksi. Ini 

berarti harus ada aktivitas yang dimaksud untuk mengubah atau menciptakan 

kegunaan suatu barang atau jasa tersebut. Dengan begitu Aktivitas yang dimaksud 

diatas merupakan suatu proses produksi.  

 

2.4.1 Pengertian Proses Produksi 

Dalam setiap perusahaan industri, proses produksi merupakan aktivitas 

utamanya, dimana dalam proses produksi terjadi perubahan kegunaan dan bentuk 

dari bahan baku menjadi barang jadi.  

Pengertian Proses Produksi menurut Subagyo (2001 ,1) adalah sebagai 

berikut : 

“Proses Produksi adalah suatu kegiatan untuk mengubah masukan 

yang terdiri dari faktor-faktor produksi menjadi se buah keluaran yang 

lebih  bermamfaat dari pada bentuk aslinya”.               

Dengan kata lain dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses produksi 

adalah kegiatan yang mengubah bentuk untuk menambah mamfaat atau 

menciptakan mamfaat baru dari suatu barang atau jasa, bentuk dari keluaran 

tersebut dapat berupa barang atau jasa.  

 Sedangkan menurut Assauri (1999 ,75) mendefinisikan proses produksi 

adalah sebagai berikut : 
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“Proses Produksi dapat diartikan sebagai cara, metode, dan teknik 

untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa 

dengan menggunakan sumber-sumber yang ada.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses produksi merupakan suatu 

aktivitas yang berupa kerjasama antara faktor-faktor produksi yang menyebabkan 

bertambahnya kegunaan dari barang-barang yang dihasilkan  aktivitas tersebut.  

2.4.2 Jenis Proses Produksi   

Sistem informasi akuntansi proses produksi suatu perusahaan bergantung 

pada jenis proses produksinya, secara garis besar dapat dikatakan bahwa jenis 

proses produksi terdiri dari proses produksi satuan dan proses produksi massa.  

Menurut Subagyo (2001 ,9) ada 2 macam jenis proses produksi yaitu : 

“ 1.   Produksi Satuan atau Terputus-putus 
 Proses tersebut ditujukan seluruhnya pada keinginan masing-   

masing pesanan sehingga tiap pesanan merupakan proses produksi 
yang berdiri sendiri dan tiap proses produksi tidak dapat diulang 
kembali.  

2.   Produksi Massa atau Produksi Terus-menerus  
 Proses produksi ini merupakan syarat-syarat produksi ditetapkan 

oleh pengusaha pabrik, dalam hal ini produksi sering  diulang 
kembali.” 

 
Sedangkan menurut Azhar Susanto (2001 ,216) mengungkapkan jenis 

proses produksi dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : 

“ 1.  Jenis Proses Produksi Satuan 
         2.  Jenis Proses Produksi Massa    
         3.  Jenis Proses Produksi Seri Satuan  

4.  Jenis Proses Produksi Seri Massa.” 

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis 

proses produksinya : 

         1. Produksi Satuan  

 Produksi Satuan merupakan kegiatan perusahaan yang akan berproduksi 

atas dasar pesanan yang masuk kedalam perusahaan saja.  

 Dengan demikian perusahaan semacam ini hanya akan berproduksi 

apabila terdapat pesanan yang masuk kedalam perusahaan tersebut, maka 

secara teoritis perusahaan semacam ini tidak akan berproduksi atau tidak 
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terdapat kegiatan produksi dalam perusahaan, apabila tidak adanya 

pesanan yang bersangkutan.  

         2. Produksi Massa  

 Produksi Massa ini merupakan kegiatan perusahaan yang berproduksi 

untuk membuat persediaan dan pesanan. Untuk perusahaan semacam ini 

baik ada pesanan pesanan maupun tidak adanya pesanan, perusahaan akan 

akan tetap berproduksi dengan kata lain produksi tidak akan bergantung 

pada adanya pesanan yang masuk kedalam perusahaan.  

 

2.4.3 Kelancaran Proses Produksi  

 Proses produksi diterapkan harus menciptakan efisiensi dan efektivitas 

produksi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keuntungan perusahaan 

dan sistem proses perusahaan juga harus mampu mengurangi terjadinya 

kesalahan-kesalahan  dalam proses produksi baik mengenai ketepatan waktu 

produksi maupun manipulasi atau ketidak sesuaian kualitas karena semua itu akan 

mempengaruhi tingkat bonafiditas perusahaan dimata para pelanggan.  

Menurut Sofyan Assauri (1999 ,18) kelancaran proses produksi sangat 

ditentukan oleh pengoperasian sistem proses produksi yang mencakup sebagai 

berikut: 

“ 1.  Penyusunan Rencana Produksi dan Operasi. 
2. Perencanaan dan Pengendalian Persediaan  Pengadaan Bahan.   
3. Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) mesin dan peralatan 
4. Pengendalian Mutu  
5. Manajemen Tenaga Kerja.” 

 Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan mengenai pengoperasian 

sistem proses produksi sebagai berikut : 

1.   Penyusunan Rencana Produksi dan Operasi     

 Kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi harus dimulai 

dengan penyusunan rencana produksi dan operasi terlebih dahulu. Dalam 

rencana produksi dan operasi harus tercakup penetapan target produksi 

dan operasi merupakan kegiatan awal dalam pengoperasian sistem 

produk dan sistem.  
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2. Perencanaan dan Pengendalian Persediaan  Pengadaan Bahan.  

               Kelancaran proses produksi dan operasi sangat ditentukan oleh 

kelancaran tersedianya bahan, atau misalkan 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 model-model  dan perencanaan dan pengendalian persediaan, 

pengadaan dan pembelian bahan, perencanaan kebutuhan bahan 

(material requirement planning) dan perencanaan kebutuhan distribusi 

(distribution requirement planning). 

         3.   Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) mesin dan peralatan  

 Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan operasi 

harus selalu terjamin dan tetap tersedia untuk dapat digunakan, sehingga 

dapat menjaga keadaan peralatan dan mesin yang ada tetap dalam 

keadaan baik. 

         4.   Pengendalian Mutu  

 Terjaminnya hasil atau keluaran yang telah dilakukan dengan proses 

produksi ini maka akan menentukan keberhasilan dari pengoperasian 

sistem produksi dan operasi dalam hal ini maka akan berhubungan 

dengan kegiatan pengendalian mutu yang terus dilakukan agar keluaran 

dapat terjamin mutu dan kualitasnya.  

         5.   Manajemen Tenaga Kerja  

               Pelaksanaan pengoperasian sistem produksi dan operasi ditentukan oleh 

kemampuan dan keterampilan para pekerja atau sumber daya 

manusianya yang mencakup pengolahan tenaga kerja dalam produksi 

dan operasi, desain tugas dan pekerjaan dan pengukuran kerja.  

 

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kelancaran proses produksi 

sangat ditentukan oleh pengoperasian sistem proses produksi yang mencakup 

kelima hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa efektivitas kelancaran 
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proses produksi merupakan tercapainya hasil atau tujuan dari pengoperasian 

sistem produksi. Tercapainya tujuan dari pengoperasian sistem produksi 

merupakan kelancaran proses produksi yang telah dicapai, seperti :  

• Tidak terhambatnya proses produksi akibat dari keterlambatan 

permintaan bahan baku. 

• Kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar quality yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  

• Hasil produksi yang tepat waktu sehingga pengiriman barang sesuai 

dengan permintaan pelanggan. 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi 

 Ciri khas yang membedakan perusahaan industri dengan perusahaan 

lainnya terletak pada masalah perubahan bentuk dari bahan baku menjadi produk 

jadi dan menambah nilai dari suatu produk melalui suatu proses yang disebut 

proses produksi. Pimpinan perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan 

efektivitas proses produksinya dimana peningkatan efektivitas proses produksi 

dapat dicapai melalui penyelenggaraan sistem informasi akuntansi . 

 

2.5.1 Unsur-unsur  Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi  

Menurut Azhar (2001 ,223) , mengungkapkan Sistem Informasi Akuntansi 

Proses Produksi meliputi unsur-unsur selain sumber daya manusia yang 

menghasilkan informasi tersebut juga mencakup unsur-unsur pokoknya adalah  

sebagai berikut : 

“ 1. Alat-alat 

2. Prosedur.” 

 Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan mengenai alat-alat dan 

prosedur yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Alat-alat utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, dan 

alat-alat penunjang untuk melakukan pencatatan seperti papan tulis, 

spidol, kalkulator, dan komputer untuk membantu dihasilkanya suatu 

laporan. 
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2. Prosedur berawal dari pembuatan rencana produksi oleh PPC 

(Production Planning and Control) sehingga menghasilkan barang jadi 

yang disimpan di gudang persediaan. Jika mengeluarkan barang dari 

gudang diperlukan prosedur atau surat perintah dari bagian produksi. 

 

Prosedur yang digunakan dalam kegiatan proses produksi adalah :  

a. Prosedur Order Produksi   

 Dalam prosedur ini surat order produksi dikeluarkan untuk 

mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.  

b.   Prosedur Permintaan dan Pengeluaran Barang di gudang   

     Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan 

baku dari fungsi gudang. 

c.   Prosedur Pencatatan Jam Tenaga Kerja Langsung 

Surat order produksi yang dikeluarkan oleh departemen produksi 

biasanya dilampiri dengan kebutuhan bahan-baku dan daftar kegiatan 

produksi (operating List). Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan 

yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti 

tercantum dalam surat yang ada pada dalam surat order produksi. 

d.  Prosedur Produksi Selesai  

 Prosedur produksi selesai ini merupakan prosedur penyerahan produk 

yang telah selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang.  

Data dan Informasi yang mencakup diatas adalah : 

 1.   Formulir  

Formulir-formulir yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Proses Produksi adalah sebagai berikut: 

                a. Order produksi yaitu: surat perintah yang dikeluarkan oleh PPC 

(Production Planning and Control) kepada bagian pabrik untuk 

mengerjakan operasi tertentu.   

                b. Daftar kebutuhan bahan baku (Bill of Material), yaitu: Daftar jenis   

dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk mengerjakan suatu 

order produksi.    
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                c. Surat permintaan bahan, Yaitu: Formulir yang diperlukan atau 

digunakan untuk mengambil bahan dari gudang.   

                d.  Daftar uraian pekerjaan (operating list) yaitu: Surat daftar pekerjaan 

yang harus dilakukan untuk mengerjakan suatu perintah produksi. 

                e. Kartu kerja atau order kerja (job ticket), yaitu: kartu kerja yang 

diambil dari arsip dan dicap sesudah jam mulai dikerjakan, demikian 

pula bila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Kartu kerja ini dipakai 

sebagai dasar membuat daftar gaji dan upah.    

. 

2.   Catatan-catatan yang diperlukan meliputi : 

                a.  Menjurnal, merupakan proses pencatatan semua transaksi pembelian, 

persediaan barang dagang dan penjualan.    

                b. Buku besar dan buku pembantu, untuk membukukan ke masing-

masing perkiraan  saldo persediaan harga pokok penjualan dan 

sebagainya. Buku besar dilakukan setelah dilakukan pencatatan 

pendahuluan yaitu menjurnal, setelah itu dipindahkan (diposting) 

kebuku besar. Sedangkan buku besar pembantu digunakan untuk 

merinci sub-sub buku besar.  

                c. Laporan, yang dihasilkan oleh bagian produksi antara lain laporan 

bahan, laporan infeksi digunakan sebagai media untuk memperoleh 

informasi mengenai kelancaran proses produksi serta 

pengendaliaanya.    

 

2.5.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi 

   Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar (2001, 216) 

diperlukan untuk menangani beberapa hal sebagai berikut:  

“ 1. Proses produksi menyangkut masalah perubahan bentuk dari bahan 
baku menjadi hasil selesai, dimana perubahan bentuk tersebut pada 
umumnya akan menghilangkan sifat asal bahan baku. Artinya 
kurang ditatanya system akuntansi proses produksi yang baik akan 
menyebabkan kerugian. 

2.  Proses produksi menyangkut masalah pemakaian bahan, upah dan 
biaya-biaya lainnya yang sangat menetukan atas hasil produksi baik 
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kualitas, kuantitas dan harga pokok produksi. Kurang ditatanya 
sistem akuntansi produksi dan biaya dengan baik akan menciptakan 
ketidakefisienan. 

3. Proses produksi harus berjalan sesuai dengan rencana dan hasil 
produksi harus selesai pada waktunya just in time (JIT). Sistem 
akuntansi proses produksi yang kurang didisain secara memadai 
akan menyebabkan hasil produksi mungkin tidak akan selesai pada 
waktunya sehingga akan mengganggu bonafiditas perusahaan. 

4. Sebagian besar kekayaan perusahaan tertanam dalam barang yang 
yang sedang diproses, karenanya perlu diamankan dan dikendalikan 
agar mencapai efisiensi baik hasil produksi maupun biaya.” 

 
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem 

informasi akuntansi proses produksi adalah sebagai berikut : 

1. Menghindari kerugian, karena proses produksi menyangkut masalah 

perubahan bentuk dan bahan baku menjadi barang jadi, dimana 

perubahan bentuk tersebut pada umumnya akan menghilangkan sifat asal 

bahan baku.  

2. Menghindari ketidakefisienan, karena proses produksi menyangkut 

pemakaian bahan, upah dan biaya lainnya yang menentukan atas hasil 

produksi baik kuantitas, kualitas dan harga pokok produksi.  

3. Mengamankan dan mengendalikan kekayaan perusahaan yang tertanam 

dalam barang yang sedang diproses.   

 

 Sistem dan Prosedur Proses Produksi  

Secara umum didalam prosedur proses produksi harus ada tahapan-

tahapan pekerjaan yang teratur, antara lain sebagai berikut :  

1. Adanya perintah untuk melaksanakan produksi. Perintah produksi ini     

biasanya diberikan oleh manajemen produksi sebagai akibat adanya 

order penjualan kebutuhan akan persediaan dan lain-lain. 

2. Dengan adanya order produk ini, bagian produksi menyiapkan daftar 

kebutuhan bahan baku dan bahan-bahan lainnya yang kemudian bagian 

produksi tersebut menghubungi bagian gudang untuk permintaan bahan 

baku yang diperlukan dengan persetujuan dari manajer produksi.  
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3. Proses produksi dilakukan sesuai dengan urutan kegiatan pembuatan 

produk yang bersangkutan. 

4. Selama proses produksi berlangsung, dilakukan pengawasan atau 

kualitas produk selama proses produksi berlangsung. 

5. Laporan dibuat untuk setiap produk jadi yang dihasilkan dan 

penyimpangan atau kerusakan yang ditemui selama proses produksi 

berlangsung.  

Jumlah persediaan yang cukup akan dapat menjamin lelancaran proses 

produksi sedangkan persediaan yang terlalu banyak walaupun menjamin 

kelancaran proses produksi akan menimbulkan biaya penyimpangan yang cukup 

besar dan juga mengakibatkan kesempatan perusahaan untuk menanamkan 

dananyan dalam bidang yang lainnya akan semakin kecil. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Assauri (1999, 169) tentang 

persediaan bahan baku adalah sebagai berikut : 

“ 1.  Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan 
bahan baku  sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan 
produksi  

2. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan 
tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya yang 
ditimbulkan dari persediaan tidak terlalu besar. 

3.  Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindarkan 
karena ini akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar.” 

 
Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian bahan adalah 

untuk menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat optimal agar produksi 

berjalan dengan lancar. Untuk pengadaan bahan baku, sistem dan prosedurnya 

meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan, penerimaan, penyimpangan, dan 

pencatatan. 

Dalam suatu perusahaan industri kebijakan pengadaan bahan baku 

mencakup tiga hal yaitu berapa jumlah bahan baku yang diperlukan, kapan dan 

kepada siapa pengadaan bahan baku dilakukan. 

Untuk penanganan bahan, kepala gudang bertanggung jawab untuk 

mengamankan bahan baku yang diterimanya sedangkan cara penyimpangannya 

harus disesuaikan dengan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh bahan baku 
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tersebut. Semua bahan baku yang ada digudang harus dilindungi sehingga tidak 

ada bahan baku yang keluar dari gudang mengalami kerusakan atau kehilangan.  

 

 

2.5.4 Akuntansi Biaya Proses Produksi 

Salah satu tujuan akuntansi biaya dalam proses produksi adalah 

menentukan barang pokok penjualan untuk menetukan harga pokok penjualan dan 

untuk menetukan harga pokok produksi dengan teliti, perlu dipahami proses 

pembuatan produk. Dalam menghitung biaya produksi akuntansi, biaya yang ada 

harus mengikuti proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi . Setiap 

melakukan pengolahan bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, 

sehingga akuntansi biaya digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang 

dikorbankan untuk setiap pengolahan untuk menghasilkan produk. 

 

2.5.5 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi  

Dalam pembuatan produksi terdapat biaya produksi dan biaya non 

produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan  biaya non produksi 

merupakan kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Biaya 

produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung 

harga pokok produk jadi dan harga pokok produksi yang pada akhir periode 

akuntansi masih dalam proses. Biaya non produksi ditambahkan pada harga 

pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produksi.  

Pengumpulan harga pokok produksi sangat ditentukan oleh cara produksi 

secara garis besar dengan memproduksi produk yang terbagi menjadi dua metode 

yaitu : Metode Harga Pokok Pesanan dan Metode Harga Pokok Proses.  

Menurut Supriyono (2002, 36), Pengumpulan harga pokok produksi 

yang digunakan ada dua metode yaitu: 

“ 1. Metode harga pokok pesanan (Job Order Cost Method) 

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method).” 
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Penjelasan lebih rinci mengenai metode harga pokok pesanan dan 

metode harga pokok proses yaitu : 

1. Metode Harga Pokok Pesanan adalah metode pengumpulan harga 

pokok  produk dimana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan 

atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak 

dapat dipisahkan identitasnya. Pengolahan produk akan dimulai 

setelah datangnya pesanan dari langganan/pembeli melalui dokumen 

pesanan penjualan (sales order), yang memuat jenis dan jumlah 

produk yang dipesan, spesipikasi pesanan, tanggal pesanan diterima 

dan harus diserahkan. Atas dasar pesanan penjualan akan dibuat surat 

perintah produksi (production order) untuk melaksanakan kegiatan 

produksi sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.  

2. Metode Harga Pokok Proses adalah metode pengumpulan harga 

pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu 

tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, tahun. Pada metode ini 

perusahaan menghasilkan produk yang homogin, bentuk produk 

bersifat standar, dan tidak bergantung spesifikasi yang diminta oleh 

pembeli.  
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