
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dewasa ini 

sedang giat membangun disegala bidang untuk mencapai suatu masyarakat yang 

adil dan makmur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan tersebut, sektor 

industri memegang peranan penting. Industri merupakan bentuk usaha manusia 

dalam membuat dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan masyarakat. Disamping itu, sektor industri secara nyata juga membuka 

lapangan pekerjaan baru. Menyempitnya lahan pertanian karena pertumbuhan 

penduduk yang pesat, pemakaian daerah-daerah tersebut untuk pemukiman 

maupun untuk industri menyebabkan merosotnya produktivitas tanah menambah 

jumlah pengangguran. Diharapkan industri memberikan lapangan pekerjaan baru, 

sehingga tidak hanya terpaku pada kegiatan-kegiatan produksi yang tradisional 

saja. 

 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 

mendorong para pengusaha untuk menjalankan kegiatan perusahaannya dengan 

lebih efisien dan efektif. Gejolak krisis moneter yang berkepanjangan ini 

memaksa banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap beberapa karyawannya. Hal ini sangat mempengaruhi kelangsungan 

jalannya perusahaan. Bagi perusahaan kecil, masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan besar dan menengah. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan kecil 

orang yang terlibat  lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Pemiliknya mayoritas perorangan atau hanya beberapa orang dan mereka biasanya 

dapat terjun langsung ke lapangan. Sedangkan dalam perusahaan besar dan 

menengah, perusahaan mayoritas terdiri dari banyaknya orang dan sulit untuk 



mengelola usahanya sendiri tanpa adanya pendelegasian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab. Dengan melonjaknya biaya produksi yang tidak terkendali maka 

perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan operasi perusahaan dengan efektif 

dan efisien. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya kontinuitas 

perusahaan-perusahaan industri dipertahankan untuk dapat mempertahankan 

eksistensinya, perusahaan harus dapat berkembang. Disatu pihak dapat 

menghasilkan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan di 

lain pihak dapat memperoleh laba atas produk yang dijualnya. Dalam keadaan 

perusahaan menghadapi persaingan yang cukup ketat, maka perusahaan tidak 

dapat hanya mementingkan pencapaian dari salah satu tujuan tersebut, karena 

akan mengakibatkan tujuan lainnya terabaikan.  

 

Salah satu cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk 

mengoptimalkan tercapainya kedua tujuan tersebut, ialah perusahaan harus dapat 

mengkoordinasikan sumber-sumber yang tersedia dalam rangka memproduksi dan 

memasarkan produknya. Pada perusahaan industri sumber-sumber tersebut adalah 

men, materialis, machine, methode, money, dan market.  

 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Didalam 

memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah 

harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya- biaya pembelian, 

pergudangan dan biaya- biaya perolehan lain. 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian penelitian dalam menyusun skripsi ini dengan judul  “ 

Peranan Sistem Informasi Akuntansi persediaan Bahan Baku Dalam 



Meningkatkan Kelancaran Proses Produksi Untuk Penentuan Harga Pokok 

Produk “ ( Studi kasus pada PT Idar Buana ) 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar pemikiran bahwa sistem 

informasi akuntansi dapat membantu manajemen dalam menjalankan proses 

produksi, penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul 

sebagai berikut : 

1. Apakah sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang 

diterapkan perusahaan memadai ? 

2. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku 

dalam meningkatkan kelancaran proses produksi untuk harga pokok 

persediaan bahan baku? 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka maksud penelitian ini  

adalah untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai apakah sistem 

akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan dalam meningkatkan kelancaran 

proses produksi dalam perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian sistem informasi akuntansi persediaan 

bahan baku yang diterapkan perusahaan 

2. Untuk mengevaluasi dan mendapat gambaran yang sebenarnya mengenai 

bagaimana berperan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku 

pada perusahaan dalam meningkatkan kelancaran proses produksi untuk 

penentuan harga pokok persedian di suatu perusahaan. 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak 

antara lain adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

terapan selain teori yang di dapat dalam kuliah, disamping itu untuk 

memenuhi salah satu prasyarat dalam menyelesaikan program pendidikan 

sarjana Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti, sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan 

perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan sistem informasi 

akuntansi persediaan yang dilaksanakan dalam perusahaannya. 

3. Bagi masyarakat, terutama rekan-rekan mahasiswa, hasil ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai masukan dan bahan perbandingan yang dapat 

menambah wawasan pengetahuan khususnya, mengenai sistem informasi 

akuntansi persediaan untuk menentukan harga pokok persediaan dalam 

suatu perusahaan. 

 

 

1.5 Rerangka Pemikiran  

Sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan diciptakan untuk 

mempertahankan kemampuan berkompetisi dengan cara mengidentifikasi, 

mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi yang memadai, di dalamnya juga terkandung pengendalian 

intern yang memadai, untuk membantu pihak manjemen dalam memperoleh 

informasi tentang kelancaran proses produksi dalam waktu yang relatif singkat, 

akurat, dan terjamin kebenarannya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan 

pengertian dari sistem yaitu antara lain oleh Nugroho Widjajanto  ( 2001; 2 ), 

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa : 

“ Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, 

yaitu input, proses, output”. 



Sedangkan pengertian informasi yaitu antara lain menurut George H. 

Bodnar dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, yang diterjemahkan oleh 

Amir Abadi Jusuf  ( 2000; 1 ), yaitu : 

“ Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.” 

 

Pengertian akuntansi menurut George H. Bodnar yang diterjemahkan 

oleh Amir Abadi Yusuf  ( 2000; 1 ) adalah sebagai berikut : 

“ Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasikan, 

mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomik 

mengenai suatu badan usaha kepada beragam orang.”  

 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Nugroho Widjajanto  ( 

2001; 4 ) adalah sebagai berikut : 

“ Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir, 

catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta 

alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang 

terkoordinasikan secara erat yang di disain untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 

dibutuhkan manajemen “. 

 

Dari pengertian sistem informasi akuntansi diatas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi itu merupakan bentuk sistem 

informasi di dalam sebuah perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

akuntansi terutama merupakan informasi yang mempunyai akibat finansial bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

 



Semakin berkembang suatu perusahaan, maka semakin kompleks 

permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu informasi yang tepat waktu, cermat, dan dapat diandalkan. Hal tersebut 

dapat kita dapatkan pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA)  yang merupakan 

suatu sumber informasi formal yang akan menyediakan informasi bagi 

kepentingan pihak intern maupun ekstern. 

 

 Sistem informasi akuntansi dapat mengubah data ekonomis menjadi 

informasi akuntansi yang berguna bagi perusahaan. Namun dalam 

pelaksanaannya, sistem informasi akuntansi saja tidak cukup. Sistem akuntansi 

yang diterapkan di perusahaan tidak akan berarti jika tidak didukung dengan 

pengendalian intern yang memadai. Pengendalian intern yang mendukung sistem 

akuntansi akan membantu perusahaan dalam mengamankan aktiva atau menguji 

keandalan 

 

Pada perusahaan industri, pihak manajemen menitik beratkan perhatiannya 

pada tersedianya bahan baku untuk proses produksi, sehingga operasional 

perusahaan industri tidak terganggu. Dalam perusahaan industri, persediaan 

mencakup persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang 

dalam proses dan persediaan barang jadi. Dalam penelitian skripsi ini yang akan 

dibahas hanya mengenai persediaan bahan baku yang dititikberatkan pada 

pengelolaan persediaan bahan baku. Persediaan- persediaan tersebut merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan dan menjadi harta lancar yang setiap 

saat dapat dijual kepada konsumen. Sehingga, persediaan menjadi bagian terbesar 

dari aktiva lancar yang ada dalam neraca dan bagian yang terbesar pula dalam 

modal kerja. Seperti yang diutarakan oleh Arens And Loebecke (2000;646 ) 

dalam bukunya Auditing: “ Inventory is generally a major item on the balance 

sheet and it is often the largest items making up the account included in the 

work capital “. Oleh karena itu persediaan tersebut harus selalu ada di dalam 

perusahaan untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan.  

 



Maka dari itu, “ persediaan bahan baku tersebut harus dikelola 

dengan baik agar terhindar dari pemborosan, rusak dan juga hilang karena 

dicuri, karena dengan timbulnya hal- hal tersebut akan menambah biaya 

untuk pengelolaannya dan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ”. 

Seperti yang dikatakan oleh Wilson and Campbell yang diterjemahkan oleh 

Fenix ( 1997; 428 ) dalam bukunya Controller .  

 

Persediaan bahan baku dalam perusahaan harus dikelola dengan baik. 

Dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian persediaan dan juga 

dimulai dari kegiatan pengadaannya sampai dengan penyampaiannya. Seperti 

yang diutarakan oleh Sofyan Assauri ( 1999; 170 ) dalam bukunya manajemen 

produksi, bahwa “ Persediaan adalah sangat penting artinya bagi suatu suatu 

barang dan menyampaikannyakepada konsumen “. Hal ini berarti dengan 

adanya persediaan memungkinkan terlaksananya operasi produksi. Adanya 

pengelolaan persediaan bahan baku yang baik tentu tidak terlepas dari bagaimana 

unsur- unsur pengelolaan persediaan bahan baku itu dilaksanakan. Unsur- unsur 

itu diantaranya adalah perencanaan, pembelian, penerimaan dan penyimpanan, 

pengeluaran dan pengendalian. Unsur- unsur tersebut akan mendukung usaha 

perusahaan untuk melaksanakan proses produksi secara efektif. 

 

Pengelolaan bahan baku yang baik diperlukan baik dalam perusahaan 

kecil, perusahaan menengah maupun perusahaan besar. Namun demikian, dalam 

penyelenggaraan bahan baku ini mungkin berbeda untuk setiap perusahaan. 

Perbedaannya mungkin disebabkan karena perbedaan jumlah unit persediaan 

bahan baku yang ada maupun kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang 

terkait dalam kegiatan pengelolaan persediaan bahan baku tersebut. Adanya 

pengelolaan barang tersebut tentunya merupakan tujuan umum bagi perusahaan. 

Tujuan umum tersebut menurut Sofyan Assauri ( 1999; 170 ) antara lain : “ (a) 

menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan bahan baku, sehingga dapat 

mengakibatkan kegiatan proses produksi, (b) menjaga agar pengadaan 

persediaan bahan baku oleh perusahaan tidak berlebihan sehingga biaya 



yang timbul akibat adanya persediaan terlalu besar, (c) menjaga agar 

pembelian secara kecil- kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan biaya 

pemesanan yang besar “. Agar tujuan pengelolaan persediaan bahan baku 

tersebut dapat dicapai dengan baik maka perusahaan harus benar- benar 

menjalankan unsur- unsur pengelolaan tersebut dengan baik dan benar.  

 

 

Perusahaan menyelenggarakan suatu sistem informasi akuntansi atas 

persediaan dan didalamnya terdapat suatu pengendalian intern supaya dapat 

dicegah berbagai kerugian yang akan dialami perusahaan. Oleh karena itu sistem 

informasi akuntansi persediaan sangat diperlukan karena dapat meningkatkan 

kelancaran proses produksi melalui penciptaan rangkaian formulir, pencatatan, 

dan laporan yang dapat menjamin bahwa keluar masuknya barang telah dicatat, 

nilainya benar dan sah dicatat pada saat yang tepat. 

 

Sistem yang digunakan dari berbagai jenis perusahaan baik itu perusahaan 

dagang, industri, dan perusahaan jasa, selamanya tidak terlepas dari pengendalian 

internal. Pengendalian internal merupakan alat yang dapat membantu manajemen 

atau pimpinan perusahaan untuk dapat terciptanya suatu pengendalian atas seluruh 

aktivitas perusahaan sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, manajer harus 

mampu menciptakan pengendalian internal yang memadai dan memuaskan bagi 

perusahaan, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Perlunya pengendalian internal yang efektif tercemin dalam definisi 

menurutCommittee of sponsoring organization ( COSO,SAS No 78, December 

1995 ): “internal Control is a process effected by entitys board of directors, 

management, and other personal designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in following categories (1) reliabilitiy of 

financial reporting (2) effectiveness and efficiency of operations (3) compliance 

with applicable low and regulation “. 



 

Efektivitas menunjukan tercapainya tujuan atas sasaran yang ingin dicapai. 

Efektivitas pengendalian internal tercapai jika tujuan pengendalian internal 

tersebut dapat tercapai. Tujuan pengendalian internal tersebut adalah : 

1. Keandalan laporan keuangan  

2. Ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

 

Karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, 

maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan 

pembelian yang lain. Oleh karena itu persediaan bahan baku yang ada di gudang 

mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. 

Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang 

dipakai dalam produksi. 

 

Sejalan dengan perkembangan situasi perekonomian di Indonesia sekarang 

ini, maka merupakan suatu tantangan bagi suatu perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup operasi perusahaannya. Perusahaan harus 

mampu beroperasi seefisien mungkin sehingga mampu mengatasi berbagai 

kesulitan yang ada seperti melambungnya harga bahan baku akibat melemahnya 

nilai rupiah terhadap US$, sulitnya pengadaan bahan baku yang dapat berakibat 

kemunduran produksi perusahaan sehingga menyebabkan kebangkrutan.  

 

Dalam keadaan ini pimpinan perusahaan dituntut kecakapannya dan 

memerlukan suatu sistem akuntansi yang baik yang merupakan suatu alat bantu 

dalam menjalankan aktivitas perusahaan seperti informasi yang akurat, relevan, 

dan tepat waktu yang berguna bagi pihak intern maupun pihak ekstern suatu 

perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh umpan balik dalam bentuk laporan 

yang diperlukan oleh manajemen perusahaan untuk mengendalikan 

perusahaannya, terutama mengenai kekayaan perusahaan yang salah satunya 

persediaan. Persediaan ini meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang 



dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

suatu sistem akuntansi dalam penentuan harga pokok persediaan yang dapat 

meningkatkan kelancaran proses produksi. Suatu sistem akuntansi persediaan 

yang memadai harus mampu diterapkan oleh perusahaan, dimana melalui 

penciptaan formulir, catatan dan laporan yang akurat akan meningkatkan 

kelancaran proses produksi yang baik. Dengan peranan Sistem Informasi 

Akuntansi ( SIA ) persediaan yang baik maka dapat meningkatkan kelancaran 

proses proses produksi dalam suatu perusahaan dalam menentukan harga pokok 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

Berdasarkan rerangka pemikiran dan kutipan yang mendukung penarikan 

hipotesa diatas,  penulis menarik hipotesis sebagai berikut : 

“ Jika sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku diterapkan secara 

memadai, maka akan meningkatkan kelancaran proses produksi, dan juga 

berperan dalam menentukan harga pokok produk “.   

 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

 

Penelitian dengan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimulai 

dengan menyiapkan teori-teori mengenai peranan sistem informasi akuntansi 

secara umum yang diterapkan untuk meningkatkan kelancaran proses produksi 

kemudian dilakukan penelitian secara langsung pada perusahaan yang nyata. Data 

yang diperoleh dari penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori untuk 

kemudian dianalisa, kemudian menarik kesimpulan dikeadaan yang ada pada 

perusahaan yang diteliti. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut:  

1.  Penelitian lapangan ( Field Research ) 

Yaitu dengan pengamatan langsung ke objek yang diteliti untuk 

mendapatkan data primer, sebagai alat pengumpulan data penulis 

melakukan : 



• Wawancara dengan personalia yang bersangkutan dengan masalah 

yang diteliti 

• Observasi atau pengamatan langsung atas objek penelitian 

• Pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan 

• Kuesioner 

2. Penelitian kepustakaan ( Library Research ) 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang ada 

kaitannya dengan masalah yang penulis teliti guna mendapatkan teori-teori 

sebagai perbandingan atas data yang diperoleh dari penelitian dan teori 

dalam literatur. 

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Idar Buana yang bergerak di bidang 

industri tekstil dan memproduksi kain, berupa kain kapas, polyester, 

tetoron/rayon, tetoron/kapas. Kegiatan usaha yang utama dari perusahaan ini 

adalah memproduksi kain grey menjadi barang siap pakai (proses Dyeing – 

Printing – Finishing) secara job order. Berlokasi di jalan Dayeuhkolot No 44 

Bandung – Jawa Barat, waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan September 

2005 sampai dengan selesai dilakukannya penelitian. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


