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ABSTRAK   
PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM MENINGKATKAN  
KELANCARAN PROSES PRODUKSI UNTUK PENENTUAN  

HARGA POKOK PERSEDIAAN 
 
Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan industri tekstil adalah dengan 

menghasilkan suatu produk yang mempunyai kualitas baik dengan harga yang wajar, 
serta berpotensi tinggi untuk diperkenalkan pada pasar dan dapat bersaing dengan segala 
kelebihannya. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, salah satunya dengan penanganan 
persediaan khususnya persediaan bahan baku, sebab persediaan  bahan baku merupakan 
indikator utama bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
usahanya dan juga sebagian besar harta kekayaan perusahaan berada di persediaan bahan 
baku. 

Sedangkan sistem proses produksi juga dapat berjalan dengan baik, jika adanya 
kordinasi yang baik antara bagian persediaan bahan baku dengan bagian produksi. Bagian 
persediaan bahan baku harus memperhatikan permintaan bahan  baku yang diajukan oleh 
bagian proses produksi, sehingga ada keterkaitan yang sangat kuat antara bagian 
persediaan bahan baku dengan bagian proses produksi, tentu saja hal ini tidak dapat 
terlepas dari penerapan sistem informasi akuntansinya.  

Penggunaaan sistem informasi akuntansi yang terstruktur akan memudahkan 
bagian persediaan maupun bagian proses produksi untuk menghitung serta 
mengkalkulasikan beberapa bahan baku yang telah dipakai dalam sekali proses 
produksinya. Keterkaitan tersebut akan diharapkan menghasilkan suatu produk akhir 
yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, guna 
memenuhi keinginan pemesan. 

Penulis melakukan penelitian pada PT. Idar Buana yang beralokasikan di Jl. Raya  
Dayeuhkolot No. 44, Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
dskriptif analitis dengan melakukan wawancara, observasi dan pengisian kuesioner. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 
berikut : Jika sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku diterapkan secara 
memadai, maka akan meningkatkan kelancaran proses produksi dan juga berperan dalam 
penentuan harga pokok persediaan “. 

Maka dapat penulis simpulkan, bahwa secara keseluruhan sistem informasi 
akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan pada PT. Idar Buana dapat dikatakan 
memadai, karena didukung oleh faktor- faktor  yang dijadikan dasar pengambilan 
kesimpulan tersebut seperti : adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, 
adanya bukti- bukti yang mendukung sistem informasi akuntansi dalam perusahaan telah 
memadai. Penggunaan formulir pada setiap transaksi pembelian, penerimaan, 
penyimpanan dan pengeluaran serta proses produksi sehingga posisi persediaan dapat 
diketahui, kemudian adanya pengawasan pada penetapan batas minimum persediaan dan 
adanya tindakan pada perusahaan untuk meningkatkan kelancaran proses produksi. 
Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti adanya perangkapan tugas, namun penulis 
berkesimpulan bahwa secara keseluruhan sistem informasi akuntansi persediaan bahan 
baku pada PT. Idar Buana telah memadai dan meningkatkan kelancaran proses produksi 
dan juga sangat berperan dalam penentuan harga pokok persediaan.  


