
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 
2.1.1 Pengertian Sistem, Informasi, Akuntansi dan Sistem Informasi 

Akuntansi 

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2003;1) dikemukanan 

sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang   

bekerjasama untuk mencapai tujuan.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu 

unsur-unsur atau komponen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Komponen-komponen yang dimaksud adalah: orang, mesin, bangunan, bagian 

yang terkait, yang saling berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara. 

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, 

sehingga informasi sangat penting bagi organisasi. Suatu sistem yang kurang 

mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya mati. 

Informasi yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2005;8) didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari 

bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dan suatu kenyataan. Didalam dunia bisnis, 

kejadian nyata yang sering adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut 

dengan transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata seperti 

tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

Agar suatu informasi dapat diandalkan dan diperoleh manfaatnya 

secara maksimal informasi harus memiliki karakteristik. Adapun karakteristik 

informasi yang berguna menurut Romney (2004;12) adalah : 



1.Relevan 

Berarti informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi 

informasi untuk tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Menambah 

pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, dengan cara 

mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi, 

atau menegaskan atau membenarkan ekspektasi semula.   

2.Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 

Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima 

informasi kemungkinan banyak gangguan yang dapat merubah atau 

merusak informasi tersebut. 

3.Lengkap 

Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai  

4.Tepat Pada Waktunya 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena Informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan 

keputusan terlambat akan berakibat fatal bagi perusahaan.  

5.Mudah dipahami 

Disajikan dalam format yang mudah dimengerti dan dipahami oleh yang 

menggunakan informasi. 

6.   Dapat diuji kebenarannya 

Memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi 

yang sama secara independen. 

Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi perlu 

diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi 

umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Sebagian besar informasi 

tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan suatu niali uang, tetapi dapat 



persis ditaksir keuntungannya. 

Pengertian akuntansi menurut Azhar Susanto (2003;10) didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah merupakan suatu proses pencatatan, 
pengolahan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara 
tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi di dalam 
perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran atas hasilnya.” 
Dari definisi di atas akuntansi merupakan suatu seni atas aktivitas jasa 

dan secara tidak langsung bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik 

yang dianggap bermanfaat untuk bidang tertentu. 

Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe 

Davis dialihbahasakan oleh Jogiyanto (2005;11) dikemukakan sebagai 

berikut: 

“Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi  harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan.” 
Sistem informasi akuntansi pada dasarnya adalah sekelompok unsur-

unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2001;1) 

adalah sebagai berikut : 

“Accounting information system is collection of resources, such as 
people and equipment, designed to transform financial and other 
data into information, this information is communicated to a wide 
voriety of decision makers. Accounting information system perform 
this transformation weather they are essentially manual system or 
troughly computerized.” 
Sistem informasi akuntansi menurut Cushing yang dialihbahasakan 

oleh Azhar Susanto (2003;11) adalah sebagai berikut : 

“Merupakan seperangkat sumber manusia dan sumber modal 
dalam organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan informasi 
keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan data.” 
Sistem informasi akuntansi didefinisikan oleh Moscove dan Simkin  

dialihbahasakan oleh Jogiyanto (2005;17) sebagai berikut: 



“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi 
yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, 
menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan 
keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak luar 
dan pihak dalam perusahaan (secara prinsip adalah manajemen).” 
Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Wing W. Winarno 

(2006;19) sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan perangkat 
sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah 
data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal 
dan eksternal perusahaan.” 
Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

sistem informasi merupakan suatu sistem pengumpulan, pengklasifikasian, 

proses, analisa, dan mengelola data akuntansi yang terdiri dari koordinasi 

manusia, alat atau metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang 

terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan yang terstruktur 

dan relevan guna pengambilan keputusan. 

Data yang diolah oleh SIA adalah yang bersifat keuntungan yang 

disajikan untuk pihak internal perusahaan (manajemen perusahaan) dan pihak 

eksternal (pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur dan sebagainya). SIA hanya 

terbatas pada pengolahan data yang bersifat keuntungan saja, sehingga 

informasi yang dihasilkan oleh SIA hanya informasi keuntungan saja.  

 

2.1.2 Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dkk (2004;3) terdapat komponen dari suatu sistem 

informasi akuntansi, yaitu : 

“1. Orang/Pengguna 
   2. Instruksi dan Prosedur 
   3. Penyimpanan Data 
   4. Pengolahan/Software 
   5.Pengendalian dan pengukuran Keamanan.” 
 

Dari komponen umum/unsur-unsur sistem informasi akuntansi di atas 

yang dikemukakan oleh Romney dkk dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Orang/Pengguna 



Yang melakukan mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. Dalam perusahaan, pengguna meliputi semua orang yang 

melaksanakan dan orang yang mengatur serta mengendalikan sistem. 

2. Instruksi dan Prosedur 

Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk 

menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur yang terperinci. Baik 

manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam 

mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas 

organisasi. 

3. Penyimpanan Data 

Mengenai proses-proses bisnis organisasi. Data terkadang disimpan oleh 

sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. Data yang 

disimpan harus dimuktahirkan secara teratur. 

4. Pengolahan (Software) 

Yang dipakai untuk memproses data organisasi. Data harus diolah untuk 

menghasilkan informasi, sebagian perusahaan memproses data mereka 

dengan komputer 

5. Pengendalian dan Pengukuran Keamanan 

Peralayan pendukung termasuk computer dan peralatan untuk komunikasi 

jaringan. Pengendalian dan pengukuran keamanan dibuat dalam suatu 

sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan 

pengoperasian sistem yang tepat 

 

2.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam pemenuhan informasi baik untuk kebutuhan informasi internal 

maupun kebutuhan informasi eksternal, maka sistem informasi akuntansi 

harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. 

Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi 

fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang berguna terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian. 

Sedangkan tujuan utama diadakan sistem informasi akuntansi menurut 



Bodnar (2001;5) adalah sebagai berikut : 

“The purpose of accounting informastion system is provide 

accounting data to voriety of decision makers according to their and 

entitlement to the information.” 

Kutipan di atas menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

bertujuan untuk menyediakan data akuntansi menurut pemberian hak 

informasinya. 

Sedangkan menurut Gillespie yang dialihbahasakan oleh Azhar 

Susanto (2001;37) menyatakan tentang tujuan utama sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

“1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.  
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem  
pengendalian internal. 
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha.” 
Dari kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang tepat guna (relevance), tepat waktu, lengkap dan 

terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi harus dengan cepat 

dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.  

2. Sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (internal check).  

3. Menekan biaya-biaya operasionalisasi berdasarkan value for money yaitu 

efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. 

Bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien 

mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari 

penyusunan sistem akuntansi. 

 

2.2 Pengertian Internal Kontrol 
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.”  
Pengertian ini bila diterjemahkan secara bebas yaitu bahwa pengendalian 

internal merupakan suatu proses pengimplementasian oleh dewan direksi, 

manajemen dan bawahan langsung untuk menyediakan jaminan yang layak bahwa 

tujuan pengendalian internal dapat tercapai apabila operasi yang efektif dan 

efesien, laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan pada undang-undang 

dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan definisi di atas konsep dasar pengawasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian internal adalah suatu proses, merupakan alat bantu untuk 
mencapai tujuan. 

2.  Pengendalian internal dilakukan oleh orang-orang bukan semata-mata manual 

kebijakan dan formulir, akan tetapi orang-orang pada setiap tingkatan 

organisasi. 

3. Pengendalian internal hanya dapat diharapkan untuk memberikan jaminan 

secara wajar bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris 

entitas. 

4. Pengendalian internal diarahkan untuk pencapaian tujuan di dalam satu atau 

lebih kategori (over lapping). 

Sedangkan pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke 

(2003;270) adalah sebagai berikut : 

“The system consist of many spesific policies and procedures designed to 
provide management with reasonable assurance that the goal and 
objectives it believes important to the entity will be meet. These policies 
and procedures are often called controls and collectively they comprise 
the entity’s internal control.” 
Pengertian sistem pengendalian intern yang dibukukan oleh The American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dialihbahasakan oleh 

Winarno (2006;114) sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi adalah rencana organisasi dan semua 
ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu 



perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan 
keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan 
meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.” 
Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengendalian internal terdiri dari aneka kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memberi keyakinan yang layak bahwa tujuan-tujuan yang 

penting bagi organisasi akan terpenuhi. 

Pengendalian dibutuhkan untuk menghindari atau mengurangi eksposure, 

eksposure melekat dalam operasi setiap organisasi dan dapat timbul karena: 

a. Pendapatan Menurun 

b. Kehilangan Aktiva 

c. Sanksi Perundang-undangan 

d. Kekalahan Kompetitif 

e. Penipuan dan Penggelapan 

f. Akuntansi yang tidak akurat 

g. Gangguan Bisnis 

h. Biaya-biaya berlebihan 

Suatu perusahaan yang mempunyai pengendalian internal yang baik akan 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk meningkatkan 

efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen sehingga 

memudahkan majemen dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.2.1 Tujuan Internal Kontrol 

Tujuan pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke 

(2003;271) yaitu sebagai berikut : 

“1. Effectivenes and effeciency of operations. 

  2. Reliability of financial reporting. 

 3. Compliance with applicable laws and regulations.” 

Uraian dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan 

Pengendalian dalam organisasi dibutuhkan untuk mendorong efesiensi dan 

efektivitas pemakaian sumber daya yang dimiliki perusahaan termasuk 



para personil, untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan 

pemborosan dalam seluruh aspek usaha guna mengoptimalkan tujuan 

perusahaan. Manajemen harus memiliki informasi yang akurat dalam 

menjalankan usahanya karena berbagai jenis informasi yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan bisnis yang penting 

2. Keandalan laporan keuangan  

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan kepada 

investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya yang membutuhkan. Agar 

dapat menjalankan kegiatan operasinya manajemen memerlukan informasi 

yang akurat. Oleh karena itu dengan adanya pengendalian internal 

diharapkan dapat menyediakan data atau catatan-catatan yang dapat 

dipercaya dan andal sehingga memungkinkan tersusunnya laporan 

keuangan yang dapat diandalkan serta sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum.   

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Tujuan pengendalian internal adalah memastikan bahwa segala peraturan 

dan hukum yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut. 

Ketiga tujuan pengendalian internal merupakan suatu output dari suatu 

pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu agar tujuan 

pengendalian tercapai perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur 

pengendalian internal. Tujuan internal kontrol diperlukan untuk menghindari 

kecurangan dan penyimpangan dalam operasional perusahaan. 

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2001;58) tujuan utama dari 

sistem pengendalian internal adalah: 

“1.Mengamankan harta perusahaan 
2.Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan 
3.Meningkatkan efisiensi opersi perusahaan 
4.Ketaatan pada kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan 
perusahaan.” 
Uraian dari tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1.  Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan   

merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan 



lain-lain, baik secara fisik maupun secara administratif. 

2.  Informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi atau sistem akuntansi 

dalam bentuk laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan 

dan laporan manajemen yang berisi informasi akuntansi manajemen harus 

dapat dipercaya, tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Dengan digunakannya berbagai metode dan prosedur pengendalian biaya 

melalui penyusunan budget (anggaran), biaya standar, budget dan biaya 

standar tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya 

dengan tujuan akhir menciptakan efisiensi. 

4.  Kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, 

juga merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang 

harus ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. 

 

2.2.2 Komponen Utama Internal Kontrol 

Adapun komponen utama dalam struktur pengendalian internal menurut 

Arens dan Loebbecke (2003;274) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen 

mengenai pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian 

terdiri dari berbagai faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan 

dan prosedur pengendalian secara terperinci. Lingkungan pengedalian teridir 

dari 7 faktor yaitu 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

b. Keinginan untuk maju 

c. Partisipasi dewan direksi dan komita audit 

d. Filosofi manajemen dan cara operasi 

e. Struktur organisasi 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab 

g. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manuasia 

2. Penilaian Resiko 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam 



mengidentifikasi dan menganalisia resiko yang menghambat perusahaan 

dalam mencapai tujuan. Penetapan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan 

adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Resiko-resiko yang kemungkinan timbul: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

b. Karyawan baru 

c. Sistem informasi baru 

d. Pertumbuhan yang pesat 

e. Teknologi baru/Mesin baru 

3. Pengendalian Aktivitas  

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki 

manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa 

manajemen telah dijalankan sebagaimana mestinya. Pengendalian aktivitas 

harus memberikan jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan saat ini adalah 

untuk menghindari resiko yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian 

tujuan. Aktivitas pengendalian yang relevan adalah suatu pemeriksaan 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kajian ulang atas prestasi 

b. Pengolahan Informasi 

c. Pengendalian Fisik 

d. Pemisahan Tugas 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkat manajemen 

organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui 

kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Komunikasi sudah 

tercakup dalam sistem informasi akuntansi. Akan tetapi komunikasi lebih 

luas dari pengolahan data internal dan eksternal untuk menghasilkan laporan 

keuangan. 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan merupakan proses yang menguji dan menilai kualitas 



pelaksanaan  pengendalian internal. Pemantauan dilaksanakan oleh personel 

yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada waktu yang tepat 

untuk menentukan. 

 

2.3 Pengertian Kualitas Produk 
Peranan mutu/kualitas menjadi bertambah penting dengan adanya 

perkembangan peradaban manusia, dimana terdapat perkembangan keahlian 

manusia, sehingga terjadi pemisahan antara kelompok produsen dan konsumen. 

Perkembangan keadaan ini mempengaruhi mutu/kualitas barang yang langsung 

mempengaruhi kebutuhan hidup manusia dan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam 

memenuhi atau menyelesaikan serta mengerti akan keinginan/kehendak 

konsumen. 

Pengertian kualitas menurut Gaspersz (2002;5) dikemukakan sebagai 

berikut: 

“Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 

atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).” 

Kualitas sifatnya tidak mutlak tetapi relatif karena tergantung pada selera 

konsumen untuk memilih produk atau jasa. Oleh karena itu perusahaan harus 

menetapkan standar atau desain berdasarkan kebijaksanaan perusahaan agar 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsuman yang mencakup berbagai 

aspek seperti daya tahan, kenyamanan, daya guna dan lain sebagainya. 

Pengertian produsen menurut Juran yang dialihbahasakan oleh Suyadi 

(2004;5) ditinjau dari produsen definisi mutu adalah sebagai berikut: 

“Mutu suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu 
produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan 
konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah 
dikeluarkan.” 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau jasa 

yang berkualitas adalah yang dapat memenuhi apa yang diharapkan konsumen. 

Produk dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat 

dimanfaatkan dengan baik,serta diproduksi denga cara yang baik dan benar. 

Kualitas (mutu produk) berkaitan dengan enaknya barang tersebut digunakan. 



Artinya bila suatu barang secara layak dan baik digunakan berarti barang tersebut 

bermutu baik. 

 

2.3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Dalam melakukan kegiatan pengendalian kualitas, ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi. 

Menurut Armand V. Figenbaum (2004;12) kualitas produk atau jasa 

secara langsung dipengaruhi oleh sembilan faktor utama yaitu: 

1. Pasar (Market) 

Merupakan tempat bertemunya konsumen dengan produk yang 

dihasilkan oleh produsen, dan ditempat inilah dapat ditemukan berbagai 

tuntutan konsumen atas kualitas suatu produk. Dengan demikian produsen 

dapat menentukan spesifikasi kualitas berdasarkan keinginan konsumen 

dan terjamin bahwa produk yang dihasilkan berikutnya akan memiliki 

kualitas yang tepat sesuai dengan keinginan konsumen. 

2. Modal (Money) 

Meningkatkan persaingan diberbagai bidang dan kesulitan ekonomi 

global telah mengurangi profit dari perusahaan. Pada saat yang sama 

otomatisasi dan mekanisme telah mendorong pengeluaran yang besar 

untuk membeli mesin dan peralatan canggih diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas produk. 

3. Manajemen (Management) 

Telah terjadi pergeseran dan perkembangan tentang tanggung jawab 

kualitas suatu produk. Tanggung jawab tidak hanya merupakan tanggung 

jawab bagian produksi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh 

bagian yang ada dalam perusahaan. Bagian marketing harus menentukan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan bagian R&D 

bertanggung jawab untuk mendesain produk. 

Sedangkan bagian produksi harus mengembangkan proses untuk 

menyiapkan kemampuan yang cukup untuk membuat produk yang sesuai 

dengan spesifikasi yang telah dibuat oaleh bagian research and desain. 



Terakhir bagian quality control harus dapat mengukur kualitas dan 

membandingkannya dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam 

hal ini manajemen dibutuhkan untuk mengkoordinasikan berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan divisi-divisi suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

4. Tenaga Kerja (Man) 

Faktor tenaga kerja sangat berperan dalam memanfaatkan setiap 

sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

dengan keterampilan yang semakin maningkat, kualitas barang atau jasa 

yang dihasilkan akan lebih baik sehingga konsumen dapat lebih 

terpuaskan. 

5. Motivasi (Motivation) 

Dengan meningkatnya kopleksitas kualitas produk, peranan motivasi 

dari setiap karyawan sangatlah diperlukan untuk menciptakan suasana 

kerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya dan juga pengaturan 

positif atas kerja samanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

6. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang penting, oleh karena itu 

bahan baku yang akan digunakan harus diperiksa agar sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika bahan baku yang digunakan 

tidak memenuhi syarat, maka hasil produksinya tidak akan memenuhi 

standar kualitas yang telah ditetapkan. 

7. Mesin dan Mekanisme (Machine and Mechanization) 

Banyak perusahaan yang otomatisasi untuk mekanisasi agar dapat 

menurunkan biaya dan meningkatkan kegunaan tenaga kerja serta mesin 

sampai pada tingkat yang memuaskan. Pemakain mesin sebagai alat 

pendukung pembuatan suatu produk, memungkinkan berbagai variasi 

dalam bentuk, jumlah dan kecepatan proses penyelesaian kerja. 

8. Metode Informasi Modern (Modern Information Methods) 

Pesatnya perkembangan dalam teknologi komputer telah menyebabkan 

pengambilan, penyimpangan, dan manipulasi informasi menjadi mungkin. 



Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya kemampuan pengendalian pada 

aktivitas produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

9. Permintaan Produk Meningkat (Mounting Product Requirement) 

Permintaan produk yang meningkat dapat menyebabkan tuntutan akan 

kualitas produk yang dihasilkan semakin meningkat pula. 

 

2.3.2 Biaya Kualitas  

Seperti yang kita ketahui bahwa mutu suatu barang merupakan 

kesesuaian maksud tujuan dari barang tersebut. Hampir setiap produsen ingin 

berusaha memperbaiki mutu dari barang yang dihasilkan. Didalam masalah 

mutu ini, biasanya produsen selalu berusaha untuk dapat bertindak efisien. 

Produsen selalu memikirkan untuk memperbaiki mutu barang yang 

dihasilkannya dengan biaya yang sama atau tetap, atau mencapai mutu yang 

tetap sama dengan biaya yang lebih rendah. 

Meningkatkan mutu selalu dibutuhkan biaya, oleh karena itu produsen 

harus melihat biaya yang dikeluarkan dan hasil keuntungan yang diharapkan. 

Perlu diperhatikan unsur-unsur atau komponen-komponen biaya dalam mutu 

adalah biaya barang-barang rusak atau apkir (scrap), biaya pemeriksaan atau 

inspeksi, biaya perbaikan atau pengerjaan kembali, biaya karena 

keterlambatan produksi akibat mutu yang buruk dan kerugian karena 

kehilangan pasaran.  

Semua biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu mutu tertentu dari 

produk yang dihasilkan, akan mempengaruhi secara langsung besarnya biaya 

produksi dari pruduk akhir. Biaya-biaya mutu diatas dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga bagian biaya, yaitu: 

1. Biaya Pencegahan (Prevention) 

Yang dimaksud dengan biaya pencegahan disini adalah biaya-biaya 

yang diperlukan dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai suatu 

mutu yang tertentu, agar jangan sampai terjadi barang-barang produk yang 

cacat atau apkir (scrap). Yang termasuk dalam biaya pencegahan ini 

adalah: 



a. Biaya-biaya untuk perencanaan mutu dan pengawasan proses, 

termasuk didalamnya biaya-biaya dari kegiatan-kegiatan untuk 

menyatakan desain dan hal-hal yang dibutuhkan pembeli/pelanggan 

kedalam proses dan spesifikasi pembuatan, serta perncanaan cara-cara 

pengawasan yang dianggap perlu untuk dikerjakan.. 

b. Biaya-biaya untuk perencanaan dan pemasangan alat-alat maupun 

fasilitas-fasilitas yang diperluakan guna mencapai mutu yang telah 

ditetapkan. 

c. Biaya-biya untuk pelatihan (trainning) karyawan mengenai pengertian 

dan cara-cara penggunaan prosedur-prosedur dan teknik-teknik 

pengawasan mutu, serta proyek-proyek khusus lainnya dalam usaha 

untuk memperbaiki mutu. 

2. Biaya Penaksiran (Appraisal) 

Yang dimaksud dengan biaya penaksiran disini adalah biaya-biaya 

yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan dan usaha-usaha lainnya. 

Biaya penaksiran merupakan biaya yang diperlukan untuk melakukan 

penilaian atas mutu dari barang-barang yang dihasilkan. Yang termasuk 

dalam biaya penaksiran ialah: 

a. Biaya-biaya untuk pengecekan dan pemeriksaan bahan-bahan atau 

komponen-komponen yang diterima, termasuk juga pemeriksaan 

dalam laboratorium maupun pengukuran lainnya, serta kegiatan-

kegiatan untuk menghubungi supplier dalam membicarakan mengenai 

masalah mutu baha-bahan yang diterima. 

b. Biaya-biaya untuk pemeriksaan dan penialian mutu dari produk yang 

dihasilkan, baik pada saat masih dalam proses pengolahan maupun 

sesudahnya. 

c. Biaya-biaya untuk pengecekan mutu dan penyortiran pruduk. 

d. Biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pencatatan-pencatatan 

pada saat pengecekan, maupun untuk perawatan alat-alat ukur dan alat-

alat penguji. 

 



3. Biaya Kegagalan (Failure) 

Dalam biaya kegagalan ini terdapat biaya-biaya yang disebabkan oleh 

faktor-faktor internal yang dalam hal ini disebut kegagalan internal, seperti 

biaya yang dikeluarkan pada saat pengolahan (processing). Disamping itu 

juga terdapat biaya-biaya yang disebabkan oleh faktor-faktor external yang 

dalam hal ini disebut kegagalan external, seperti biaya-biaya yang 

dikeluarkan sesudah produk yang dihasilkan sampai ke tangan pembeli. 

Adapun biaya-biaya yang berhubungan dengan kegagalan internal 

(internal failure) adalah: 

a. Biaya-biaya pembetulan yang diperlukan terhadap barang-barang yang 

salah atau cacat, sehingga tidak mencapai mutu yang telah ditetapkan 

dalam spesifikasi. 

b. Biaya-biaya yang timbul karena bahan-bahan atau barang-barang yang 

dinyatakan cacat sebab tidak mencapai standar mutu yang ditetapkan. 

c. Biaya-biaya pembelian bahan-bahan atau komponen-komponen yang 

baru untuk menggantikan bahan-bahan atau komponen yang 

dinyatakan tidak dapat dipergunakan. 

d. Biaya-biaya penyidikan dan pembetulan-pembetulan atas kondisi 

produksi atau kondisi-kondisi pengolahan yang dinyatakan tidak dapat 

menghasilkan barang-barang yang ememnuhi standar mutu yang 

ditetapkan. 

Biaya-biaya yang berhubungan dengan kegagalan external (external 

failure) meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan atau 

penggantian dari produk yang gagal atau rusak sesudah sampai ditangan 

pembeli, maupun untuk usaha penyelidikan dan perubahan desain sebagai 

akibat gagalnya suatu produk dalam pasaran. 

 

2.4 Tujuan Internal Kontrol atas Kualitas Produk 
Pengendalian internal atas kualitas produk sangat penting dimana 

tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. a. Untuk menghindari terjadinya deviasi yang biasanya disebabkan oleh          



manusia, mesin, bahan baku dan desain 

b.  Menghindari terjadinya eksposure yang dikendalikan oleh: 

 Rejection Tag 

 Process Sheet 

2. a. Mencapai Value For Money yaitu efektif, efisien dan ekonomis perusahaan 

b. Menghindari keterlambatan waktu dikarenakan pengulangan produksi 

3. Agar proses produksi berjalan sesuai dengan rauting process yang telah 

ditentukan. 

4. a. Menghindari pelipatgandaan biaya produksi setelah pengulangan proses 

produksi 

b. Untuk menghindari pengulangan proses produksi, sebab dengan adanya 

kesalahan maka proses produksi akan diulang yang akan menambah biaya 

produksi 

5. Untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) yang sering terjadi dalam 

organisasi yang nantinya bisa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan 

 

2.5 Pengertian Pengendalian Kualitas 
Pendapat pengendalian menurut Supriyono (2000;15) dikemukakan 

sebagai berikut: 

“Pengendalian adalah salah satu tahap pokok pengelolaan bersama-

sama dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.” 

Perencanaan merupakan usaha untuk menentukan tujuan, sedangkan 

pengendalian diperlukan pada setiap kegiatan yang diadakan agar tindakan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Pengendalian 

berusaha untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan dalam rencana. 

Berkembangnya mekanisasi lebih maju, maka keadaan dunia industri tidak 

beraturan dan para pengusaha atau produsen telah kurang perhatiannya untuk 

menghasilkan barang-barang yang bermutu. Sehingga timbullah anggapan bahwa 

petugas–petugas yang melaksanakan pengawasan merupakan penghalang bagi 

para pekerja dan supervisor untuk dapat melaksanakan kegiatan produksi. 



Pengawasan mutu merupakan hal yang penting, karena keputusan 

mengenai mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi 

yang berkelas internasional. 

Pengendalian mutu menurut Suyadi (2004;75) mendefinisikan sebagai 

berikut: 

“Pengendalian mutu merupakan upaya untuk mencapai dan 
mempertahankan standar bentuk, kegunaan, dan warna yang 
direncanakan bertujuan untuk mengupayakan agar produk akhir 
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.” 
Dalam pengendalian mutu ini semua kondisi barang diperiksa dan 

dianalisa berdasarkan standar yang ditetapkan. Hasil analisa pengendalian mutu 

tersebut akan digunakan untuk dijadikan pedoman atau perbaikan sistem kerja, 

sehingga produk sesuai dengan standar yang ditentukan. Pelaksanaan pengawasan 

mutu dan kegiatan produksi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan  dari rencana standar agar 

dapat segera diperbaiki. 

 

2.5.1 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Konsumen produk maupun jasa sekarang semakin kritis terhadap 

produk yang ditawarkan oleh produsen. Selain memperhatikan harga yang 

ditawarkan juga semakin memperhatikan kualitas barang atau jasa yang 

dijualnya kepada konsumen agar dapat mempertahankan pangsa pasarnya atau 

bahkan memperluas pangsa pasar di masa kondisi persaingan yang semakin 

lama semakin ketat. 

Secara umum tujuan pengendalian kualitas adalah untuk: 

a.  Pencapaian kebijaksanaan dan target perusahan secara efisien. 

b.Mengusahakan agar biaya desain, biaya inspeksi, biaya produksi dapat 

menjadi sekecil mungkin. 

c. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah 

ditetapkan. 

d.Peningkatan moral karyawan. 

e. Pengembalian kemampuan tenaga kerja. 



Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian 

produksi karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian 

produksi. Pengendalian produk baik pengendalian secara kuantitas maupun 

secara kualitas  merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan produksi yang 

dilaksanakan akan dikendalikan supaya barang dan jasa yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi diusahakan serendah-rendahnya. 

Maksud dari pengawasan mutu menurut Suyadi (2004;76) adalah agar 

standar spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebelumnya tercermin dalam 

hasil produk akhir. Secara umum tujuan pengawasan mutu adalah sebagai 

berikut: 

a. Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan. 

b. Agar biaya desain produk, biaya inspeksi dan biaya proses produksi dapat 

berjalan sacara efisien. 

Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan 

menetapkan pengaruh tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan 

perolehan dan mengidentifikasi area-area yang harus ditingkatkan lebih jauh. 

Dalam bukunya Romney (2005;160) menyatakan tujuan utama dari 

pengendalian kualitas adalah untuk meminimalkan jumlah dari keempat biaya 

dibawah ini, yaitu: 

1. Biaya Pencegahan 

Berhubungan dengan perubahan proses produksi yang didesain untuk 

mengurangi tingkat kecacatan produk. 

2. Biaya Pemeriksaan 

Berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk 

memenuhi standar kualitas. 

3. Biaya Kegagalan Internal 

Dihubungkan dengan pengerjaan ulang/pembuangan produk-produk yang 

diidentifikasikan sebagai cacat sebelum penjualan. 



4. Biaya Kegagalan Eksternal 

Terjadi ketika produk dijual kepelanggan. Biaya ini meliputi: biaya klaim 

keandalan produk, jaminan dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan 

pelanggan dan kerusakan reputasi perusahaan. 

 

2.5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Kualitas 

Menurut Sofjan Assauri (2002;206) mengemukakan faktor-faktor 

yang menentukan pengendalian kualitas antara lain adalah: 

1. Fungsi suatu Barang 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa 

barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, sehingga barang-barang 

yang dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Oleh 

karena pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi kepuasan para 

konsumen, sedangkan tingkat kepuasan tertinggi tidak selamanya dapat 

dipenuhi atau dicapai, maka tingkat suatu mutu barang tergantung pada 

tingkat pemenuhan fungsi kepuasan penggunaan barang yang dapat 

dicapai.    

2. Wujud Luar 

Salah satu faktor  yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen 

dalam melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menentukan mutu 

barang tersebut, adalah wujud luar barang itu. Kadang-kadang walaupun 

barang yang dihasilkan secara teknis atau mekanis telah maju, tetapi bila 

wujud luarnya kuno atau kurang dapat diterima, maka hal ini dapat 

menyebabkan barang tersebut tidak disenangi oleh konsumen atau 

pembeli, karena dianggap mutunya kurang memenuhi syarat.  

3. Biaya Barang Tersebut 

Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu 

barang tersebut.  Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai 

biaya atau harga yang mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang 

tersebut relatif lebih baik. Demikian juga sebaliknya, bahwa barang-

barang yang mempunyai biaya atau harga yang murah dapat menunjukan 



bahwa mutu barang tersebut relatif rendah. Ini terjadi karena biasanya 

untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan biaya yang mahal. 

Mengenai biaya barang-barang ini perlu kiranya disadari bahwa tidak 

selamanya biaya suatu barang dapat menentukan mutu barang tersebut, 

karena biaya yang diperkirakan tidak selamanya biaya yang sebenarnya, 

sehingga sering terjadi adanya inefisiensi. 

 

2.5.3 Tahapan-tahapan Pengendalian Kualitas 

Kegiatan pengendalian kualitas/pengawasan kualitas sangat luas. 

Karena semua pengaruh terhadap kualitas harus diperhatikan. Tahapan 

pengendalian atau pengawasan kualitas menurut Sofjan Assauri (2002;210) 

terdiri dari: 

1. Pengawasan selama Pengolahan (proses). 

Banyak cara-cara pengawasan mutu yang berkenaan dengan proses 

yang teratus. Contoh-contoh atau sample dari hasil yang berkenaan dengan 

proses yang sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk 

melihat apakah prose dimulai dengan baik atau tidak. Apabila dimulainya 

salah, maka keterangan kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksana 

semula untuk penyesuaian kembali. Perlu diingat bahwa pengawasan dari 

proses haruslah berurutan dan teratur. 

Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap sebagian dari proses, 

mungkin tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan pengawasan pada 

bagian lain. Pengawasan terhadap proses ini termasuk pengawasan atas 

bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses. 

2. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan. 

Walaupun telah diadakan pengawasan mutu dalam tingkat-tingkat 

proses, tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang 

rusak atau kurang baik ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Untuk 

menjaga agar supaya barang-barang hasil yang cukup baik atau yang 

paling sedikit rusaknya, tidak keluar atau lolos dari pabrik sampai ke 

konsumen/pembeli, maka diperlukan adanya pengawasan atas barang hasil 



akhir/produk selesai. Adanya pengawasan ini tidak dapat mengadakan 

perbaikan dengan segera. 

 

2.6 Alat Bantu dalam Pengendalian Kualitas  
Pakar kualitas W. Edwards Deming mengajukan cara pemecahan masalah 

melalui Statistical Prosess Control (SPC) atau Statistical Quality Control (SQC) 

yang dilandasi 7 alat statistik utama, yaitu diagram tulang ikan, check sheet, 

diagram pareto, run chart dan control charts, histogram, stratifikasi, dan scatter 

diagram. Alat-alat ini berguna dalam pengumpulan informasi yang objektif untuk 

dijadikan dasar pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini penulis hanya 

memilih tiga dari tujuh alat statistik utama yaitu: peta kendali p (control chart), 

diagram pareto dan diagram tulang ikan (fishbone diagram). 

2.6.1 Peta Kendali p (Control Chart) 

Dalam setiap proses selalu ada dua jenis variasi yaitu variasi yang 

tidak terelakkan yang timbul dalam kondisi normal dan variasi yang 

disebabkan oleh suatu masalah (abnormal). Control chart berguna untuk 

menganalisis proses dengan tujuan memperbaiki secara terus-menerus. Grafik 

ini mendeteksi penyimpangan abnormal dengan bantuan grafik garis. Grafik 

ini berbeda dari grafik garis standar dengan adanya garis kendali batas (limit) 

atas,ditengah, dan bawah. 

Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya 

penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. Peta kendali 

terdiri dari: 

1. Upper Control Limit / Batas Kendali Atas (UCL) 

Merupakan garis batas atas (upper limit) untuk suatu penyimpangan yang 

masih di izinkan 

2. Control Line / Garis Batas (CL) 

Merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari 

karakteristik sampel 

3. Lower Control Line / Batas Kendali Bawah (LCL) 

Merupakan gasir batas bawah (lower limit) untuk suatu penyimpangan dari 



karakteristik sample. 

Langkah-langkah pembuatan peta kendali p 

1. Catat dan kumpulan data untuk setiap sub-grup tentang jumlah yang 

diperiksa dan jumlah yang ditolah 

2. Hitung garis pusat (central line atau p rata-rata atau p ) 

CL = p =  
Keterangan: ∑np = Jumlah total 

  ∑n   = Jumlah total yang diperiksa 

3. Hitung batas kendali atas (upper control limit) dan batas kendali bawah 

(lower control limit), jumlah produksi yang berubah-berubah setiap hari 

maka perhitungannya harus dilakukan setiap hari 

   UCL = p + 3  

   LCL = p – 3  

 

4. Gambarlah peta kendali, dimana garis vertikal adalah jumlah persentase 

produk gagal, sedangkan garis horizontal adalah menunjukkan sample atau 

waktu pemeriksaan. Selanjutnya gambarkan garis tengah (central line) 

berupa p rata-rata, batas atas (upper control line) untuk mengetahui batas 

daerah pengendalian atau batas toleransi kegagalan produk 

5. Setelah digambarkan UCL, CL, LCL maka cantumkanlah jumlah % 

produk gagal berupa titik yang melewati batas atas (UCL) dan batas bawah 

(LCL), kalau ada yang melewati berarti ada penyimpangan dari batas 

pengendalian atau batas  toleransi yang ditetapkan 

 

2.6.2 Diagram Pareto (Diagram Pareto) 

Diagram pareto merupakan metode untuk mencari sumber kesalahan, 

masalah-masalah atau kerusakan produk, untuk membantu memfokuskan dari 

pada usaha-usaha pemecahannya. Masalah didiagramkan manurut prioritas 



atau tingkat kepentingannya, dengan menggunakan formal grafik batang, 

dimana 100% manunjukkan kerugian total. 

2.6.3 

an menemukan 

kemung

an pada hal-hal yang relevan, serta dapat diterapkan 

pada setiap masalah.  

2.7 
atkan Efektivitas Internal Kontrol Atas Kualitas 

a tetap. Prosedur 

alah: 

ahan persediaan sepanjang proses produksi 

4. dai dan meninjau semua transaksi yang melibatkan 

5. Asu

produksi. 

1. s bagaimana data 

 

Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) 

Diagram ini sering pula disebut diagram sebab dan akibat. Alat ini 

dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh seorang pakar kualitas 

Jepang, yaitu Kaoru Ishikawa. Diagram sebab dan akibat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi d

kinan penyebab suatu persoalan/masalah yang terjadi. 

Manfaat diagram ini adalah dapat memisahkan penyebab dari gejala, 

memfokuskan perhati

 

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Produksi Dalam 

Meningk

Produk. 
Sistem informasi akuntansi produksi sangat berperan penting dalam 

meningkatkan efektivitas internal kotrol atas kualitas produk yang dihasilkan 

suatu perusahaan. Dalam proses produksi sering sekali mengalami ancaman yaitu 

dalam hal pencurian atau perusakan persediaan dan aktiv

pengendalian yang dapat diterapkan dalam perusahaan ad

1. Membatasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap 

2. Dokumentasikan semua perpind

3. Identifikasi semua aktiva tetap 

Dokumentasi yang mema

pembuangan aktiva tetap 

ransi yang memadai 

Pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian 

Fungsi utama sistem informasi akuntansi dalam proses produksi adalah: 

Menjelaskan aktivitas proses produksi dan membaha



mengenai biaya aktivitas akan dikumpulkan dan diproses. 

Memberikan peng2. endalian yang memadai untuk memenuhi tujuan siklus 

ananya 

n dicatat 

3. 

cokkan 

den

k, waktu produksipun menjadi lebih panjang dari 

waktu y

ndalian internal akan tercapai apabila tujuan pengendalian 

interna

harapkan akan mengurangi atau menekan masalah 

yang te

produksi berikut: 

a. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik 

b. Persediaan barang dalam proses dana dan aktiva tetap dijaga keam

c. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah aka

d. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat 

e. Catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan 

f. Aktivitas siklus produksi dilakukan secara afisien dan efektif 

Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam 

siklus produksi, pemakai internal dan eksternal membutuhkan informasi biaya. 

Secara internal, pihak manajemen menggunakan informasi mengenai biaya 

untuk membuat keputusan mengenai penerapan harga dan bauran produk 

selain untuk mengevaluasi kinerja. Secara ekternal, biaya harus dico

gan benar kependapatannya ketika menyiapkan laporan keuangan. 

Tujuan internal kontrol atas kualitas produk untuk menghindari deviasi 

yang terjadi pada saat proses produksi. Deviasi yang terjadi akan mengakibatkan 

biaya produksi bertambah karena mutu yang tidak sesuai maka produksi akan 

dihentikan. Biaya membengka

ang sudah ditentukan. 

Efektivitas internal kontrol atas kualitas tidak terlepas dari sistem yang 

digunakan diperusahaan, dengan dijalankannya sistem informasi akuntansi yang 

memadai maka akan tercapai tujuan pengendalian internal atas kualitas produk. 

Efektivitas penge

l tercapai. 

Maka dengan adanya sistem informasi akuntansi produksi yang memadai 

akan membantu perusahaan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam 

pengendalian kualiatas dan di

rjadi sekecil mungkin. 

Analisis sistem informasi akuntansi produksi yang akan meningkatkan 

efektivitas pengendalian atas kualiats produk akan sangat dibutuhkan oleh 



pimpinan dalam pengambilan keputusan atas produksi. Hal ini dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dan dapat 

membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya dan 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas kualitas produk. 

1. e that the 

2.  is the responbility of all levels of 

3. 

rd and costumer reguirement in order 

4. 

d at avery level so those continual improvements become 

5.  controling of 

company quality management system are coordinated centrally. 

 

2.8 Quality Policy Satuan Usaha Aerostructure 
Isi dari quality policy disatuan usaha Aerostructure PT Dirgantara Indonesia: 

The company determines that quality policy is made with principl

company puts quality as a primary consideration (in every activity) 

The company determines that quality

company management and employees. 

The company determines that companys quality management system is created 

to fulfill regulation, internasional standa

to actieve company mission and vision. 

The company determines that quality improvement activities shall be 

continually performe

a company culture. 

The company determines that strategy: planning, execution, and

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


