
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin tinggi 

produktifitas perusahaan, persaingan yang terjadi antar perusahaan akan semakin 

meningkat. Ketika tingkat produktivitas perusahaan meningkat dan tingkat respon 

suatu perusahaan adalah kunci objektif, teknologi sistem informasi akuntansi 

dapat memberikan akses data akurat dan tepat terhadap informasi vital yang 

dibutuhkan perusahaan. 

Agar perusahaan dapat bertahan dan memperoleh kemajuan di bidang 

usahanya, perusahaan harus mengelola bisnisnya dengan baik. Selain itu 

perusahaan harus dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 

sudah ditetapkan berdasarkan pengendalian internal atas kualitas produk. 

Sistem informasi akuntansi sangat berguna bagi pihak manajemen yang 

terbatas kemampuannya dalam mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam 

perusahaan dan untuk mengatasi kekeliruan dalam menetapkan kelayakan produk 

untuk dipasarkan  pada pelanggan. Apabila sistem informasi akuntansi tidak 

memadai akan menimbulkan suatu gejala yang merugikan perusahaan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut manajemen perusahaan memerlukan alat bantu 

sebagai internal kontrol dalam bentuk sistem informasi akuntansi produksi untuk 

pengendalian proses produksi dan standar kelayakan kualitas produk untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. 

 Pengendalian kualitas tidak terlepas dari internal kontrol perusahaan, agar 

tidak ada kecurangan (froud) dalam menguji kualitas produk yang akan 

dipasarkan. Untuk menguasai pangsa pasar hal yang penting diperhatikan adalah 

menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasinya dan berkualitas baik. 

Kecurangan (froud) dalam perusahaan akan berakibat negatif seperti kepercayaan 

pelangan dan citra  perusahaan akan jatuh dimata konsumen. 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai dalam 



suatu perusahaan diharapkan diperoleh suatu data atau informasi yang pasti 

mengenai pengendalian kualitas sehingga perusahaan dapat mengalokasikan biaya 

seefisien mungkin dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan 

kecurangan akan dapat ditekan. Oleh karena itu dalam suatu perusahaan harus 

diadakan suatu internal kontrol yang efektif yaitu pengendalian yang mampu 

menjamin operasi yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, dan 

ketaatan perusahaan pada peraturan dan kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan dalam pengendalian kualitas. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis dalam penyusunan 

skripsi ini memilih judul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Produksi 

Dalam Meningkatkan Efektivitas Internal Kontrol Atas Kualitas Produk Di 

PT. DIRGANTARA INDONESIA Satuan Usaha Aerostructure-Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi, penulis membatasi permasalahan serta mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem informasi akuntansi produksi yang ditetapkan oleh perusahaan 

telah memadai. 

2. Apakah internal kontrol atas pengendalian kualitas yang dilakukan oleh 

perusahaan telah efektif. 

3. Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi produksi dalam meningkatkan 

efektivitas internal kontrol atas kualitas produk. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah 

diidentifikasikan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi produksi yang dijalankan oleh 

perusahaan telah memadai. 



2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan internal kontrol atas pengendalian 

kualitas produk yang dijalankan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui analisis sistem informasi akuntansi produksi dalam 

meningkatkan efektivitas internal kontrol atas kualitas produk. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 
Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penulis 

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman berharga 

dan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi akuntansi, 

baik secara teoritis maupun kenyataan dilapangan. Penelitian ini juga diajukan 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sarjana ekomoni program studi akuntansi pada fakultas ekomoni Universitas 

Widyatama. 

2.   Perusahaan 

Bagi perusahaan dimana penulis mengadakan penelitian diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi 

sistem yang sedang berjalan dalam rangka mempertahankan, 

mengembangkan, serta menyempurnakan pelaksanaan yang telah ada. 

2. Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, penulis 

berharap bahwa hasil penelitian yang masih sederhana ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan untuk menambah informasi dan wawasan. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 
Salah satu tujuan manajemen yang penting adalah mencapai efisiensi 

dalam usaha dan meningkatkan efektivitas atau produktifitas. Untuk mencapai 

tujuan tersebut manajemen tidak dapat melepaskan diri dari akuntansi yang 

merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengatur proses pelaksanaan dan 

pengendalian perusahaan. 



Adanya sistem informasi akuntansi yang ditetapkan dalam suatu 

perusahaan yang bertujuan untuk melindungi harta miliknya, mengecek 

kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan merupakan 

salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Bordnar dan Hopwood (2003;1) pengertian 

sistem informasi akuntansi adalah: “Kumpulan sumber daya seperti manusia 

dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data 

lainnya menjadi informasi.” 

Menurut Azhar Susanto dan La Midjan dalam bukunya (2003;12) 
pengertian sistem informasi akuntansi adalah: “Suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, dan metode 
berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk 
menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi 
manajemen yang terstruktur.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi 

akuntansi akan memberikan informasi yang diperlukan manajemen perusahaan 

dalam bentuk data dan transaksi untuk menyajikan informasi yang diperlukan, 

baik informasi keuangan maupun non-keuangan sehingga membantu manajemen 

dalam menjalankan aktivitasnya dalam mengambil keputusan menurut pemberi 

hak informasinya. 

Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk menghasilkan berbagai 

informasi yang terstruktur. Sedangkan tujuan sistem informasi akuntansi adalah 

meningkatkan informasi yang tepat waktu, relevan, lengkap dan dipercaya, 

meningkatkan internal kontrol, dan menekan biaya operasional (secara efisien, 

efektif dan ekonomis). 

Diperlukan ketelitian dan keandalan manajemen dalam mengambil 

keputusan yang menyangkut aktivitas pengendalian kualitas. Manajemen sangat 

memerlukan informasi mengenai jenis permintaan dan jumlah biaya yang terinci 

dan dapat dipercaya. Informasi ini dapat dihasilkan apabila perusahaan 

menerapkan suatu sistem informasi akuntansi pengendalian kualitas yang 

memadai dan efektif. 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2000;798) 



yaitu:“Effectivenes refers to the accomplishement of the objectives where as 

efficiency refers to the resources use to achived those objectives.” 

Effektivitas dapat diartikan suatu tingkat sampai dimana tujuan dari 

perusahaan dapat tercapai dan merupakan salah satu aspek penilaian terhadap 

prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Efektivitas berkaitan dengan 

proses pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa 

dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan. 

Pengertian efektivitas menurut Winardi (2004;81) yaitu: “Hubungan 

suatu organisasi dalam lingkungannya.” 

Menurut Akdon (2007;70) “Keefektivan organisasi adalah kondisi 

yang menunjukan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai.” 

 Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai perusahaani. Apabila perusahaan menjual barang yang diproduksi sesuai 

dengan permintaan pasar (hubugannya dengan lingkungan), maka perusahaan 

dikatakan efektif. Efektivitas dirumuskan sebagai tingkat tujuan yang diwujudkan 

suatu organisasi. Efektivitas diperlakukan dalam kerangka tujuan operatif, karena 

konsep tujuan operatif menunjukkan susunan tujuan yang kompleks. Efektivitas 

pengendalian internal tercapai bila dijalankannya unsur-unsur pengendalian 

internal. 

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan, 

manajemen memerlukan adanya suatu pengendalian internal yang memadai untuk 

menjaga kualitas produk. Pengendalian internal merupakan proses yang 

ditetapkan oleh dewan komisaris, manajer, dan para bawahannya untuk 

menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal tercapai. 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Amin 
Widjaja (2003;3) “Internal control is broadly defined as a process, effected by 
entity’s board of directors, management, and other personel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories : 
1. Effectivenes and effeciency of operations 
2. Realiability of financial reporting 
3. Compliance with applicable laws and regulations.” 

Adapun komponen utama dalam struktur pengendalian internal menurut 



Azhar Susanto (2003;142) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Resiko 

3. Pengendalian Aktivitas  

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Tujuan pengendalian internal menurut Hall (2007;181) adalah sebagai 
berikut: “Menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan 
catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional 
perusahaan, mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang 
ditetapkan oleh pihak manajemen.” 

Agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas baik, selain prosedur 

baku yang dimiliki dan ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

perusahaan perlu melaksanakan aktivitas pengendalian. Dalam aktivitas produksi 

memerlukan pengendalian kualitas  sesuai ramalan penjualan merupakan fungsi 

dasar yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan operasi 

perusahaan.  

Definisi kualitas menurut Gaspersz dalam bukunya “Total Quality 

Management” (2002;5) “Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari 

kerakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.” 

Menurut Barry Render dan Heizer (2001;92) mendefinisikan kualitas 

adalah: “Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa 

yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi.” 

 Berdasarkan definisi kualitas diatas, dapat disimpulkan pada dasarnya 

kualitas mengacu kepada pengertian pokok berikut: 

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan         

langsung maupun atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan 

demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

2.  Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 

Beberapa hal yang diperlukan dalam pengendalian kualitas meliputi hal-

hal sebagai berikut: 



1. Menetapkan standar kualitas produk 

2. Mencapai  standar yang telah ditetapkan 

3. Meningkatkan atau memperbaiki kualitas 

4. Pemeliharaan kualitas 

Pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan alat bantu 

koesioner. Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan 

variabel yang diteliti. Instrument (koesioner) yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

Menurut Sugiyono (2004:109) valid dapat didefinisikan yaitu “Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.” 

Untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik belah dua (split half). Skor pernyataan bernomor ganjil-

genap, dengan teknik korelasi spearman brown.  

Menurut Sugiyono (2004:122): “Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan teknik belah dua ganjil genap, dimana penelitian dilakukan 
dengan mengelompokkan skor butir bernomor ganjil sebagai belahan 
pertama dan kelompok skor butir bernomor genap sebagai belahan kedua.” 

Seperti yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya sistem informasi dan pengendalian internal atas kualitas produk sangat 

dibutuhkan, karena kedua variabel tersebut akan sangat membantu pimpinan 

perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap pengendalian 

kualitas produk. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mendapatkan 

referensi dari skripsi yang terdahulu yaitu: 

1. Analisis pengendalian kualitas dalam mengurangi kegagalan produksi 

LASTARIANITA (Widyatama / 02.00.162) 

Perbedaannya:  

a. Inti dalam skripsi ini adalah pengendalian kualitas produk yang 

akan dihasilkan. Penulis lebih fokus terhadap pengendalian apa 

saja yang dapat dilakukan untuk mencapai standar kualitas yang 

mampu bersaing di pasar dalam negri maupun pasar luar negri. 

b. Penulis tidak melihat bagaimana fungsi dan peranan sistem 



informasi akuntansi dalam membantu pengendalian internal 

terhadap kualitas produk tapi hanya melihat bahwa pengendalian 

kualitas adalah alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas 

suatu produk untuk mengurangi jumlah produk gagal. 

Persamaannya: 

a. Kualitas produk akan menggambarkan eksistensi perusahaan dan 

efektivitas internal kontrol perusahan dalam menentukan standar 

kualitas. 

b. Melalui kegiatan pengendalian kualitas diharapkan dapat 

menghasilkan produk yang konsisten sehingga memberikan 

kepuasan total pada konsumen. 

2. Peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian 

RIO IRVAN (Widyatama / 01.95.405) 

Perbedaannya: 

Dalam topik ini penulis lebih memfokuskan pada pentingnya 

sistem informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam 

pengendalian penggajian karyawan. Pengendalian internal yang dilakukan 

akan meminimalkan adanya kecurangan dan kesalahan dari data yang telah 

diolah dan disajikan oleh sistem informasi akuntansi, yang nantinya akan 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan tentang penggajian 

karyawan. 

 Persamaannya: 

a. Sistem informasi akuntansi yang memandai akan memberikan 

informasi atau  data sebagai bahan pertimbangan dan sebagai 

internal kontrol sebelum manajemen perusahaan mengambil 

keputusan. 

b. Dengan adanya internal kontrol terhadap data yang disajikan oleh 

sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan segala 

kesalahan, kecurangan dan penyimpangan yang merugikan 

perusahaan dapat ditekan. 



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi produksi yang 

dijalankan secara memadai dapat berperan dalam meningkatkan  efektivitas 

internal kontrol atas kualitas produk.” 

 

1.6. Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam menyusun laporan ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

diperlukan. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan analisa secara 

langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan cara: 

a. Wawancara 

Melakukan tanya jawab secara lansung kepada pihak yang menguasai 

masalah dan mampu memberikan informasi untuk kepentingan penelitian. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atau masuk 

ke objek penelitian. 

c. Study Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder sebagai dasar 

atau landasan teoritis yang ada. 

 

1.7      Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 

PT.DIRGANTARA INDONESIA satuan usaha Aerostructure, Bandung. Waktu 

penelitian dimulai sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 

2008. 

 


