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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Tentang Peranan 

Sebelum penulis membahas berbagai hal mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi persedian peralatan medis dalam menunjang efektivitas kerja 

karyawan, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan 

peranan sesuai topik yang dibahas. 

Pemahaman peranan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

berasal dari kata peran. Peran memiliki makna, yaitu seperangkat tingkat 

diharapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan 

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 

Pengertian peranan yang dikemukakan Soekanto (2006:243) adalah 

sebagai berikut: 

 “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”. 

 

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan 

peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. 

Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam 

melaksanakan peranan. Masyarakat akan memberikan kesempatan atas tindakan 

tersebut. Masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang 

dilakukan oleh seseorang. Menurut pendapat Soekanto peranan dapat mencakup 3 

(tiga) hal, yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan 

rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 
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2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 
Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 

seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan 

tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. Harapan 

mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si 

pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari 

pekerjaan/posisi tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan 

penilaian sejauh mana fungsi utama yang dilakukan seseorang, tugas, dan pola 

prilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang atau bagian akibat status 

atau kedudukan yang melekat padanya, dalam menunjang usaha pencapaian 

tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang 

mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab pertama, di dalam setiap organisasi 

atau perusahaan yang berkembang semakin luas dan kompleks, menuntut adanya 

manajemen yang baik, yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam 

melaksanakan tugasnya, manajemen membutuhkan alat bantu yang dapat 

memperlancar dan mempermudah tindakannya, sehingga diharapkan dapat 

diterapkan berbagai kebijaksanaan yang menguntungkan perusahaan. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut selain dibutuhkan manajemen yang terampil 

(profesional), juga diperlukan adanya sistem informasi yang memadai. 

 Akan tetapi sebelum sampai pada uraian mengenai sistem informasi 

akuntansi, terlebih dahulu penulis akan kemukakan sedikit tentang sistem,  

informasi, sistem informasi dan akuntansi. Agar diperoleh gambaran yang lebih 

jelas dan utuh mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi, 



14 

 

 

 

maka kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu masing-masing “kata” yang 

membentuknya, atau juga tentang konsep-konsep yang dikandung dalam sistem 

informasi akuntansi tersebut. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Konsep sistem pada dasarnya mempunyai sifat-sifat yang umum, yaitu 

mempunyai urutan-urutan yang logis, prosedurnya selangkah demi selangkah, 

bersifat sebagai jaringan komunikasi dan mempunyai hubungan yang rapat antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, atau antara sub sistem yang satu 

dengan sub sistem yang lainnya. 

Sistem menurut Cushing yang diterjemahkan oleh Susanto (2008:22) 

Pengertian sistem yaitu:  

”Sistem adalah kumpulan / group dari sub sistem / bagian / komponen 

apapun baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 

tertentu”. 
 

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5) menyatakan bahwa sistem dan 

prosedur adalah: 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkang 

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang”. 
 
Sementara itu Midjan dan Susanto (2003:4) mengemukakan bahwa 

definisi sistem dan prosedur adalah: 

“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 

prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang 

dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan sebagian besar 

aktivitas perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan 

pekerjaan tata usaha (clerical operation) yang biasanya melibatkan 

beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk 

menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi-transaksi yang 

berulang-ulang dalam perusahaan”. 

 

Dari beberapa definisi sistem diatas dapat dikelompokan dengan dua 

pendekatan yaitu pendekatan atas fisik dan pendekatan atas fungsi. Secara fisik 
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sistem adalah sekumpulan dari unsur/elemen yang berinteraksi dan bekerja 

bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan secara fungsi 

sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebagai komponen-

komponen yang saling bekerjasama dan melibatkan beberapa orang atau lebih 

dalam mencapai tujuannya, dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan 

sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. 

 

2.2.2 Pengertian Informasi 

Pengertian informasi tidak dapat dipisahkan dengan pengertian data, 

meskipun demikian ada perbedaan di antara kedua pengertian itu. Secara umum 

informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih 

berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam 

pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Dan 

informasi yang telah diolah dapat digunakan pula dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Dengan kata lain sesuatu yang awalnya dianggap tidak memiliki arti 

setelah melalui pengolahan yang mengakibatkan memiliki arti dan fungsi yang 

lebih, maka dikategorikan sebagai Informasi. Sedangkan data adalah bahan dasar 

pembuatan informasi. Data merupakan bentuk mentah yang perlu diolah lebih 

lanjut. Pengertian dari informasi dan data yang dikemukakan oleh Cushing yang 

diterjemahkan oleh Midjan dan Susanto (2003:7), menyatakan bahwa: 

”Data dapat dianggap terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima 

sebagai masukan (input) oleh suatu sistem informasi, disimpan serta 

diolah untuk menghasilkan informasi. Sedangkan informasi diartikan 

sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem informasi) 

yang telah terorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”.  

 

Menurut Susanto (2008:38) menyatakan bahwa pengertian informasi 

adalah sebagai berikut: 

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan 

manfaat”. 
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Adapun, definisi informasi menurut Jogiyanto (2009:8) dalam bukunya 

yang berjudul Analisis dan Desain, menjelaskan bahwa:  

”Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. 

 
Sedangkan pengertian informasi menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) 

adalah sebagai berikut:  

“Informasi adalah data yang berguna dan diolah sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk mengambil keputusan yang benar”. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data merupakan 

fakta-fakta yang belum diolah dan mempunyai sedikit arti (bila ada) bagi 

penerimanya. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah dan 

diorganisasikan, sehingga memberikan suatu arti yang berguna bagi penerimanya 

dalam mempengaruhi tindakan atau keputusannya. Tetapi tidak semua hasil dari 

pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah 

merupakan informasi bagi orang tersebut, dari uraian tentang informasi ini ada 

tiga hal penting yang harus diperhatikan disini, yaitu: 

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data. 

2. Memberikan makna atau arti. 

3. Berguna atau bermanfaat. 

 
Agar suatu informasi dapat diandalkan dan diperoleh manfaatnya secara 

maksimal, informasi harus memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Informasi baru berguna apabila informasi tersebut disajikan tepat pada 

waktunya. Ketepatan waktu penyampaian informasi untuk keperluan 

pengendalian merupakan suatu keharusan. 

2. Akurasi (Accuracy) 

Informasi harus dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga 

kesalahan dalam pengolahan data baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja dapat dihindarkan. 
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3. Waktu Respon (Response Time) 

Informasi harus segera dapat dikumpulkan pada saat dibutuhkan agar 

pengambilan keputusan atau tindakan berjalan dengan efektif. Keterlambatan 

pengumpulan informasi mengakibatkan suatu keputusan atau tindakan 

terlambat diambil, atau diambil tanpa menunggu diperolehnya informasi yang 

memadai sehingga mengandung resiko ketidakpastian yang lebih besar. 

4. Lengkap (Completeness) 

Tidak semua informasi harus dikumpulkan, tetapi penyajian informasi harus 

meliputi semua kebutuhan akan informasi tersebut dalam suatu proses 

pengambil keputusan. Dengan kata lain informasi yang disajikan harus 

melengkapi kebutuhan dalam pengambilan keputusan. 

5. Relevansi (Relevance) 

Informasi harus mempunyai pengaruh pada kebutuhan atau tindakan yang 

diambil. Jadi suatu informasi harus berhubungan erat dengan kebutuhan akan 

informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Setelah mengetahui pengertian-pengertian dari sistem dan informasi yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui pengertian Sistem informasi 

merupakan media pengolahan data yang bekerja secara terstruktur 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk menghasilkan informasi yang 

diperlukan oleh berbagai pemakainya terutama bagi manajemen didalam 

pengambilan suatu keputusan dan menunjang keberhasilan operasi perusahaan. 

Definisi sistem informasi yang dikemukakan Jogiyanto (2009:11) adalah 

sebagai berikut: 

“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedur- prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-

kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar informasi untuk ppengambilan keputusan yang cerdik”. 

 

 



18 

 

 

 

Dengan demikian sistem informasi menurut Laudon yang diterjemahkan 

oleh Susanto (2008:52) menyatakan bahwa: 

“Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran 

aktivitas didalam perusahaan”.  

 

Sistem dapat pula dijabarkan dalam bentuk input, proses dan output. 

Dengan kata lain, manfaat sistem adalah memproses input menjadi output. Ketiga 

unsur inilah yang akan menjadi titik pokok model sistem informasi. Komponen 

input bagi sistem informasi adalah data, komponen outputnya adalah informasi, 

sedangkan komponen prosesnya mentransformasikan data menjadi informasi.  

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan 

kerangka kerja organisasi dalam mengkoordinasi sumber daya untuk 

menghasilkan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi manajemen dalam 

membantu pengambilan keputusan guna kelancaran dalam menjalankan 

operasionalisasi perusahaan. Keterangan singkat dari tujuan sistem informasi 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan. Kepengurusan disini menjadi 

tanggungjawab manajer untuk mengatur sumber daya perusahaan secara 

benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber 

daya kepada pemakai informasi internal, yakni pihak manajemen yang 

menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggung 

jawaban. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi 

memberi informasi yang diperlukan kepada para manajer untuk melakukan 

tanggungjawab dalam pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem 

informasi menyediakan informasi kepada bagian operasi untuk membantu 

mereka melakukan tugas setiap hari dengan efisien dan efektif. 
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  Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah menyediakan informasi untuk membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan.  

 

2.2.4 Pengertian Akuntansi 

Akuntasi merupakan bahasa bisnis. Setiap perusahaan menerapkannya 

sebagai alat komunikasi / alat manajemen (tools of managemen) yang diperlukan 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akuntansi dapat 

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, yang 

dilakukan oleh manajemen dalam mengelola yang telah dilaksanakan apakah 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau terjadi penyimpangan, sehingga 

perlu diambil tindakan koreksi atau perbaikan. Definisi akuntansi dapat dilihat 

dari 2 (dua) sudut pandang yaitu: 

1. Fungsi dan Kegunaan 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi 

kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat 

keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

2. Proses Kegiatan 

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan 

transaksi-ttransaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagaian 

bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. 

 
Secara klasik akuntansi merupakan proses pencatatan (recording), 

pengelompokan (classifying), perangkuman (summarizing), dan pelaporan 

(reporting) dari transaksi-transaksi perusahaan. Untuk lebih jelas, berikut ini 

adalah pengertian akuntansi menurut beberapa ahli.: 

Pada tahun 1941 oleh American Institute of Accounting (sekarang 

American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA) menyatakan  

bahwa “Akuntansi”, yang dimuat dalam accounting Terminlogy Bulletin No. 1 :  

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

significant manner and in terms of money, transactions and events which 

are, in part at least, of a financial character, and interpreting the result 

thereof ”. 
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Definisi diatas menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, 

mengklasifikasikan dan mengikhtisiarkan menurut cara yang berarti dan 

dinyatakan dalam nilai uang transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang 

sedikit-sedikitnya bersifat financial dan menginterpretasikan hasilnya.  

 
Menurut American Accounting Association (AAA), 1966, dalam A 

Statement of Basic Accounting Theory menyatakan bahwa: 

“Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating 

economic information, to permit informed judgment and decisions by 

users of the information”. 

Definisi diatas diterjemahkan sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu 

proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi 

ekonomi yang memungkinkan penilaian dan pengambilan putusan yang berharga 

oleh pengguna informasi. 

 
AICPA merumuskan ulang pengertian akuntansi melalui Accounting 

Principles Board (APB) dalam Opinion No.4, 1970 yang mengatakan, bahwa: 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative 

information, primarily financial in nature, about economic entities, that 

is intended to be useful in making economic decisions, in making 

reasoned choices among alternative sources of actions.” 
 
 
Kalimat itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Akuntansi adalah 

aktivitas jasa yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat 

kuantitatif, terutama tentang keuangan dari suatu entitas ekonomi yang 

dimaksudkan untuk dapat berguna dalam pengambilan putusan ekonomi dalam 

menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat yang dibandingkan 

dengan pengambilan pilihan yang lainnya. 

Menurut Susanto (2008:60) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai 

berikut:  

“Akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau 

laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang 

aktivitas operasi / peristiwa ekonomi / keuangan suatu organisasi”. 
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Warren (2009:9) mengemukakan bahwa akuntansi adalah: 

“Accounting is an information system that provides reports to stakeholders 

about the economic activities and condition of a business”. 

 
Pengertian dari definisi diatas adalah akuntansi didefinisikan sebagai 

sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, berikut apa sebenarnya 

tujuan dari akuntansi tersebut, yaitu :  

1. Mencatat secara sistematis transaksi-transaksi perusahaan sehari-hari 

menurut kejadian yang sebenarnya.  

2. Mengklasifikasikan, artinya menyusun transaksi-transaksi yang telah 

dicatat itu ke dalam kelompok-kelompok sehingga terperinci dan terwujud 

sebuah susunan yang rapih dan dapat digunakan.  

3. Memproses sedemikian rupa data-data yang telah diklasifikasikan itu 

sehingga diperoleh ikhtisar-ikhtisar yang dapat digunakan sebagai laporan-

laporan keuangan. 

4. Mengintrepretasikan laporan-laporan keuangan itu dengan jalan 

membandingkan keadaan keuangan pada suatu waktu dengan laporan-

laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada waktu yang lain, dan 

menganalisa perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam keududukan 

keuangan dari masa ke masa.  

 

2.2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan dasar untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang tepat dan cepat. Tepat artinya data benar-benar berguna 

dan dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat berarti informasi ini benar-

benar aktual dan tepat waktunya. Sistem informasi akuntansi khususnya 

berhubungan dengan proses pelaksanaan akuntansi, sistem akuntansi serta 

penentuan langkah-langkah untuk mengumpulkan data keuangan. Yang mana 

prosedur tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan 

informasi kepada manajemen dalam mengawasi perusahaan. dengan cara sistem 



22 

 

 

 

informasi akuntansi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat 

dalam berbagai situasi. 

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) pengertian Sistem Informasi 

Akuntansi adalah:  

“An accounting information system is a collection of resource, such as 

people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information”. 

 
Kutipan diatas dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah 

kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 

 
Mulyadi (2008:31) mengemukakan bahwa pengertian Sistem Akuntansi 

adalah sebagai berikut:  

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan 

komponen yang saling berhubungan yang sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh managemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

 

Menurut Susanto (2008:72) menyatakan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan: 

“kumpulan integritas dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama 

lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan 

dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan ”. 

 

Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut Jogiyanto (2009:17), 

menjelaskan bahwa: 

”Kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggungjawab 

untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan 

dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk 

digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi 

masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham. 

Pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya”. 
 

 
Berdasarkan definisi-definisi sistem informasi akuntansi diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan unsur-unsur 
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seperti sumber daya manusia, peralatan yang di desain untuk mengubah data 

menjadi informasi. Informasi tersebut terutama adalah informasi yang berguna 

bagi organisasi yang menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan-

keputusan dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan organisasi guna 

mencapai tujuannya. 

 

2.2.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Dari penjelasan tentang definisi sistem informasi akuntansi maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah 

untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan 

informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Kebutuhan akan 

adanya sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tersebut 

semakin berkembang sejalan dengan semakin banyaknya permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.  

Tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi menurut Susanto (2004:7) 

menyatakan bahwa : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi. 

Yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya 

(akurat). Dengan kata lain sistem harus dengan cepat dan tepat dapat 

memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal/sistem pengendalian internal. 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian intern. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 

Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha (klerikal). Ini berarti biaya 

tata usaha untuk menyusun sistem informasi akuntansi harus seefesien 

mungkin. 
 

Tujuan utama penyusunan Sistem Informasi Akuntansi sebagaimana 

disampaikan Susanto (2004:8) menyatakan bahwa : 

“Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan 

tujuan utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai 

macam sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh 
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berbagai macam pemakai. Pemakai informasi tersebut dapat berasal dari 

dalam perusahaan seperti manajer atau dari luar perusahaan seperti 

pelanggan dan pemasok”. 

 

Menurut Mulyadi (2008:19), mengemukakan bahwa tujuan Sistem 

Informasi Akuntansi dibuat untuk: 

1. Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penggajian maupun struktur informasinya. 

3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu: 

Untuk memperbaiki tingkat keandalan (Reability) informasi akuntansi dan 

juga untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 

dan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan. 

4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan kuntansi. 

 

Adapun tujuan utama Sistem Informasi Akuntansi menurut AICPA yang 

dikutip oleh Romney dan Steinbart (2006:249) yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. 

2. Mengklasifikasi transaksi secara tepat. 

3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat. 

4. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat. 

5. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan yang 

berkaitan dalam laporan keuangan. 

 

Dari uraian-uraian diatas, jelas bahwa tujuan penyusunan sistem informasi 

akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai bahan 

pengambilan keputusan, mengamankan harta perusahaan, dan menurunkan biaya 

pencatatan transaksi, namun harus dipertimbangkan keseimbangan antara manfaat 

dengan biaya. Tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan 

utama dan tujuan akhir sistem informasi akuntansi yang cepat, efisien dan aman 

serta dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan 

dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi harus berguna dengan tepat waktu 

dan relevan untuk pengambilan keputusan dan harus mendatangkan manfaat bagi 

manajemen, serta meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam memberi 

informasi dari segi eksternal dan internal yang akan berguna bagi manajemen 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
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2.2.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi, manajemen akan memperoleh 

informasi yang sangat diperlukan, dimana manajemen akan selalu mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi dari sistem informasi 

akuntansi dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan dan sasaran 

untuk pencapaian tujuannya. 

Menurut Susanto (2004:9) ada  tiga fungsi sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan utama, ketiga fungsi tersebut adalah: 

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Suatu perusahaan agar dapat 

tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan 

sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi 

seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan 

penjualan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan yang sama pentingnya 

dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberi informasi yang 

diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat 

dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengedalian aktivitas 

perusahaan. 

3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

kepada pihak eksternal. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung 

jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusnnya 

memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau 

stackholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, 

kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, assosiasi industri, 

atau bahkan publik secara umum. 
 

Menurut Romney dan Steinbart (2006:3) sistem informasi akuntansi 

memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan 

pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-

hal yang terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 
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3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisas, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data 

tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat ,dan andal. 
 

Secara umum fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai alat bantu 

perusahaan untuk mendorong seoptimal mungkin menjalankan aktivitas-

aktivitasnya, agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang 

terstruktur dengan tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan 

informasi akuntansi tersebut mengandung arti yang berguna, dan banyaknya 

persaingan yang terjadi memungkinkan perusahaan dituntut untuk lebih maju lagi, 

sehingga karyawan pun berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. 

 

2.2.8 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi ditetapkan perusahaan untuk menyajikan 

informasi bagi pihak internal dan eksternal sebagai dasar pengendalian keputusan. 

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan unsur sistem informasi akuntansi 

seperti yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2006:3) yaitu : 

1. Orang-orang yang mengoprasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 
 
Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur pokok seperti yang 

dikemukakan oleh Mulyadi (2008:3) sebagai berikut : 

1.  Formulir. 

2. Catatan (jurnal, buku besar dan buku pembantu).  

3. Laporan keuangan, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan.  
 
Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur seperti yang 

dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood (2010:1) sebagai berikut : 

1.  People and Equipment. 

2.  Data. 

3.  Information 
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Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Chusing yang dialih 

bahasakan oleh Kosasih (2007:24) adalah sebagai berikut :  

1. Sumber Daya Manusia  

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat 

berfungsi. Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang 

berperan didalam pengambilan keputusan apakah sistem dapat 

dilaksanakan dengan baik atau tidak, dan mengendalikan jalannya sistem 

informasi. 
 

2. Peralatan  

Peralatan merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan 

dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi 

atau perhitungan dan kerapihan bentuk informasi.  
 

3. Formulir  

Formulir merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencatat semua 

trasnsaksi yang terjadi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen. 

Formulir terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu:  

a. Pengenalan (introduction). Pengenalan disajikan pada bagian atas 

formulir dan harus memuat judul formulir dan nomor formulir. 

b. Instruksi (Instruction). Instruksi terdiri dari dua jenis, yaitu 

bagaimana mengisi formulir dan apa yang harus dikerjakan terhadap 

formulir setelah selesai pengisian.  

c. Isi Utama (main body). Informasi yang berhubung secara logis harus 

digolongkan bersama-sama pada formulir dengan memakai kolom 

dan tanda batas persegi (box) yang digunakan sebanyak mungkin 

untuk menyediakan ruang (spasi) bagi data yang dicatat. 

d. Kesimpulan (conclusion). Kesimpulan disajikan pada bagian bawah 

formulir. Bagian ini harus memberikan ruang (spasi) yang cukup 

untuk persetujuan akhir transaksi yang dicatat pada formulir 

termasuk tanda tangan persetujuan dan tanggalnya. 
 

4. Catatan  

Catatan terdiri dari :  

a. Jurnal.  

Merupakan catatan akuntansi yang pertama digunakan untuk 

mecatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data 

yang lainnya. 

b. Buku besar.  

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya kedalam jurnal.  
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5. Prosedur  

Prosedur merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menjalankan 

suatu pekerjaan, tugas atau kegiatan. Biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi.  
 

6. Laporan  

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan 

laporan manajemen. Suatu laporan dihasilkan untuk kepentingan para 

pengguna (user) yang berlainan, semuanya tergantung dari laporan apa 

yang dibutuhkan para pengguna tersebut. Maka diharapkan laporan 

tersebut dapat memberikan gambaran yang memadai bagi pihak yang 

memerlukan dan bagi pihak yang menggunakan terutama di dalam 

pengambilan sebuah keputusan. 

 

2.3 Persediaan 

Setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatannya memerlukan 

persediaan (inventory). Persedian merupakan aktiva perusahaan yang menempati 

posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan.  Hal ini disebabkan karena 

persediaan mempunyai peranan menjaga kesinambungan operasional perusahaan 

yang bersangkutan. 

 

2.3.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan merupakan bagian aktiva lancar yang terbesar dari total aktiva 

perusahaan. Sehingga manajer dalam hal ini bagian logistik harus mengatur 

komposisi pembelian, kepemilikan, perbaikan, pemeliharaan, dan pemberhentian 

dari tiap jenis persediaan, sehinngga dapat mencegah kecurangan juga untuk 

menjamin penggunaan aktiva lancar yang ada secara optimum sehingga tujuan 

awal perusahaan dapat tercapai.. 

Warren dan Fess (2005:255) mengemukakan bahwa pengertian persediaan 

bahan baku adalah:  

“Inventory is used to indicate (1) merchandise held for sale in the normal 

course of business, and (2) matrelias in the process of production or held 

for production”. 
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Menurut Mulyadi (2001:431) menyatakan bahwa persediaan adalah 

sebagai berikut:  

“Persediaan merupakan elemen aktiva yang disimpan untuk dijual dalam 

kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikomsumsi 

dalam pengelolaan produk yang akan dijual”.  

 
Pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009 : 14.2) 

Persediaan adalah aktiva :  

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 

2. Dalam proses produksi atau dalam perjalanan. 

3. Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapannya (supllier) untuk 

digunakan dalam proses pemberian jasa. 
 
Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan Tjintjin Fenix 

Tjendera (2001:185) dalam buku Controllership mengatakan bahwa:  

“Persediaan merupakan investasi penting dan meminta perhatian besar dari 

controller dalam pengembangan teknik pengendalian dalam memelihara 

saldo persediaan yang cukup dengan biaya yang sekecil-kecilnya. 

Persediaan merupakan harta yang sensitif terhadap kekunoan, penurunan 

harga pasar, pencurian, pemborosan, kerusakan, dan kelebihan biaya 

sebagai akibat salah urus”. 

 

Dari beberapa defenisi persediaan yang dikemukakan oleh para ahli 

berbeda antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi pada hakekatnya arti dan 

tujuan sama. Secara umum persediaan (inventory) merupakan aktiva perusahaan 

yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik 

perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur (industri). 

 

2.3.2 Jenis-jenis Persediaan 

Ada beberapa jenis persediaan dan masing-masing jenis mempunyai 

karakteristik khusus tersendiri dan cara pengelolaannya yang berbeda. Berikut ini 

pendapat mengenai jenis persediaan: 

Berikut ini Midjan (2005:150) menyatakan bahwa jenis-jenis persediaan 

terdiri dari : 

1. Persediaan bahan baku. 

2. Persediaan produk dalam proses. 
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3. Persediaan produk jadi. 

4. Persediaan suku cadang. 

5. Persediaan bahan bakar. 

6. Persediaan barang cetakan atau alat tulis. 

7. Persediaan barang dagangan. 
 
Sedangkan menurut Mulyadi (2008:554) membagi atau mengelompokan 

persediaan ke dalam jenis-jenis, antara lain: 

1. Persediaan produk jadi. 

2. Persediaan produk dalam proses. 

3. Persediaan bahan baku. 

4. Persediaan bahan penolong. 

5. Persediaan bahan habis pakai. 

6. Persediaan suku cadang. 
 
Secara singkat uraian dari jenis-jenis persediaan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Persediaan produk jadi (finished goods), yaitu persediaan barang-barang 

yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual 

atau dikirim kepada langganan. 

2. Persediaan produk dalam proses (work in process), yaitu peersediaan 

barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam 

proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih 

perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 

3. Persediaan bahan baku (raw materials), yaitu persediaan barang-barang 

berwujud seperti obat, alat kesehatan dan lain-lain yang digunakan dalam 

proses produksi. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alam 

atau dibeli dari para suplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

4. Persediaan bahan pembantu atau penolong atau (supplies), yaitu 

persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi 

tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

5. Persediaan bahan habis pakai, persediaan juga mencakup. barang atau 

perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya: 

Barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya. 
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6. Persediaan suku cadang, merupakan persediaan barang yang akan 

digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari 

peralatan atau mesin, cotohnya baut, mur, dan lain-lain. 

 
Selanjutnya jika dilihat dari segi fungsinya, maka persediaan dibedakan 

yang terdiri dari:  

1. Batch atau lot size, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli 

atau membuat bahan bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih 

besar dan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu.  

2. Fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan.  

3. Anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman 

yang terdapat dalam satu tahun dan pola untuk menghadapi penggunaan 

atau penjualan atau permintaan yang meningkat. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Sistem informasi akuntansi persediaan merupakan alat pendukung 

manajemen yang mempunyai peranan sebagai penyedia informasi, yang dapat 

menyajikan dengan cepat dan akurat mengenai kegiatan transaksi atau mutasi 

persediaan dari kecurian, kerusakan dan kadarluarsa. Oleh karena itu perlu adanya 

sistem informasi akuntansi yang dapat berfungsi baik sebagai sistem yang 

mengatur maupun mengelola persediaan. 

 

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Sistem informasi akuntansi persediaan merupakan salah satu bagian dari 

sistem informasi akuntansi yang berperan penting dalam mencapai tujuannya. 

Pengertian dari sistem informasi akuntansi persediaan yang di kemukakan oleh 

Krismiaji (2005:367) menyatakan bahwa:  

”Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan 

persediaan dan memberitahu manager apabila jenis barang tertentu 

memerlukan penambahan”. 
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Menurut Mulyadi (2008:18) mengemukakan bahwa sistem informasi 

akuntansi persediaan adalah:  

“Sistem akuntansi persediaan dirancang untuk menangani transaksi yang 

bersangkutan dengan mutasi persediaan yang disimpan digudang”. 

Dengan sistem informasi akuntansi persediaan dapat mengetahui aktivitas 

pembelian, penerimaan dan penjualan barang jadi oleh perusahaan sebagai 

manajemen kontrol bagi perusahaan yang mempunyai peranan sebagai penyedia 

informasi. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur 

penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya. 

 

2.4.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Adapun tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi persediaan menurut 

Krismiaji (2005:367) tujuan sistem persediaan adalah sebagai berikut: 

“Memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah 

persediaan tertentu memerlukan pergantian atau penambahan”. 

 
Mulyadi (2008:553) menyatakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi 

persediaan adalah:  

“Sistem informasi akuntansi persediaan adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan 

digudang”. 

 
Menurut Midjan dan Susanto (2005:150) mengemukakan bahwa 

pentingnya suatu sistem informasi akuntansi persediaan adalah: 

1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama dagang dan industri  pada 

umumnya tertanam dalam persediaan, oleh karenanya perlu disusun sistem 

dan prosedur agar persediaan selain dapat ditingkatkan efisiensinya juga 

dapat ditingkatkan efektivitasnya. 

2. Persediaan bagi perusahaan dagang dan industri harus diamankan dari 

kemungkinan pencurian, kebakaran kerusakan dan lain-lain. Demi 

mempertahankan kontinuitas perusahaan.  

3. Persediaan harus ditangani dengan baik selain penerimaan dan 

penyimpanan juga pengeluaranya.  
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Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan yang ada di dalam 

perusahaan sudah seharusnya ditangani dengan baik oleh pihak yang 

bertanggungjawab, karena sebagian besar kekayaan perusahaan itu tertanam 

dalam persediaan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi 

akuntansi persediaan sebagai alat bantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.4.3 Sistem dan Prosedur yang Berkaitan dengan Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan 
 
Midjan dan Susanto (2009:149) tujuan sistem informasi akuntansi 

persediaan bahan baku adalah untuk menciptakan informasi dan pengendalian 

persediaan melalui:  

1. Adanya prosedur penerimaan barang.  

2. Adanya prosedur penyimpanan dan pengeluaran barang.   

3. Adanya fasilitas gudang. 

4. Adanya metode penilaian persediaan. 

5. Adanya kartu persediaan. 

6. Adanya metode pencatatan persediaan. 

7. Adanya pengendalian persediaan. 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2008: 559), memberikan penjelasan bahwa 

sistem dan prosedur akuntansi yang bersangkutan dengan sistem akuntansi 

persediaan adalah:  

1. Prosedur pencatatan produk jadi.  

2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual.  

3. Prosedur pencatatan produk jadi yang diterima kembali dari pembeli.  

4. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok 

persediaan produk dalam proses.  

5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli.  

6. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada 

pemasok.  

7. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang.  

8. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena 

pengembalian barang gudang.  

9. Sistem penghitungan fisik persediaan.  
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2.4.4 Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi persediaan, manajemen akan 

memperoleh informasi yang sangat diperlukan, dimana manajemen akan selalu 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi dari sistem 

informasi akuntansi persediaan dapat membantu manajemen untuk mengambil 

keputusan dan sasaran untuk pencapaian tujuannya. 

Fungsi utama sistem informasi akuntansi persediaan berdasarkan fungsi 

sistem informasi akuntansi adalah untuk: 

1. Menjaga persediaan perusahaan. 

2. Dapat menghasilkan laporan persediaan yang dapat diaandalkan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya bagi kontinuitas perusahaan. 
 
Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. Hariningsih (2006:133) menyatakan fungsi-fungsi 

yang terkait dengan persediaan adalah: 

1. Fungsi gudang. 

2. Fungsi pembelian. 

3. Fungsi penerimaan. 

4. Fungsi akuntansi. 
 

Fungsi-fungsi yang Terkait Dalam Prosedur Persediaan menurut Mulyadi 

(2008:579-580) adalah sebagai berikut: 

1. Panitia perhitungan fisik berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik 

persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian 

kartu persediaan sebagai adjustment terhadap catatan persediaan dalam 

kartu persediaan. 

2. Fungsi akuntansi berfungsi untuk mencantumkan harga pokok satuan 

persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik, 

mengalikan kuantitas harga pokok per satuan yang tercantum dalam daftar 

hasil perhitungan fisik, mencantumkan harga pokok total dalam daftar 

hasil perhitungan fisik, serta melakukan adjustment terhadap kartu 

persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fiisk persediaan dan 

membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan 

dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fiisk persediaan. 

3. Fungsi gudang bertanggungjawab untuk melakukan adjustment data 

kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil 

perhitungan fisik persediaan. 
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2.4.5 Dokumen dan Catatan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Sistem Informasi Akuntansi Persediaan adalah suatu proses yang 

menggambarkan, perencanaan, dan pembuatan sketsa dari beberapa komponen 

yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk mengolah 

data yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dengan mengidentifikasikan 

mengukur dan melaporkan Persediaan yang ada di tangan atau dalam perjalanan 

pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian dalam aktivitasnya perusahaan 

memerlukan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

persediaan, dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Surat Order Pengiriman. Dokumen ini merupakan lembar pertama pada 

saat surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi 

pengiriman untuk mengirimankan jenis barang dengan jumlah dan 

spesifikasi seperti yang tertera diatas dokumen tersebut. 

2. Laporan Penerimaan Bahan Baku. Dokumen ini di buat oleh fungsi 

penerimaan untuk menunjukan bahwa barang yang diterima dari pemasok 

telah memenuhi syarat seperti jenis,spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti 

tercantum dalam surat order pembelian. 

3. Bukti Memorial. Dokumen ini dibuat untuk mencatat tambahan kuantitas 

dan harga pokok persediaan dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai 

sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal 

Umum 

4. Kartu Perhitungan Fisik. Dokumen ini di gunakan untuk merekam hasil 

perhitungan fisik persediaan. 

 

Mulyadi (2008:560-576) menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah: 

1. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi 

adalah laporan produk selesai dan bukti memorial.  

2. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

produk jadi yang dijual adalah surat order pengiriman dan faktur 

penjualan.  

3. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk 

jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang 

dan memo kredit. 

4. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persedian produk 

dalam proses adalah bukti memorial yang dilampiri laporan produk dalam 

proses. 
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5. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

persedian yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas 

keluar. 

6. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

persediaan yang dikembalikan kepada pemasok adalah laporan pengiriman 

barang dan memo debit. 

7. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur permintaan dan 

pengeluaran barang gudang adalah bukti permintaan dan pengeluaran 

barang gudang. 

8. Dokumen yang digunakan dalam pengembalian barang gudang adalah 

bukti pengembailan barang gudang. 

9. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan 

hasil perhitungan fisik persediaan adalah kartu perhitungan fisik, daftar 

hasil perhitungan fisik dan bukti memorial. 

 

Sedangkan catatan akuntansi menurut Mulyadi (2008:578), yang 

digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Kartu Gudang. 

Kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan 

produk jadi karena transaksi penjualan. 

2. Kartu Persediaan. 

Kartu persedian berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga 

pokok persediaan produk jadi yang dijual. 

3. Jurnal Umum. 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk yang 

dijual untuk diposting ke dalam rekening kontrol persediaan produk jadi. 

 

2.5 Efektivitas 

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah 

organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penulis menggunakan konsep-

konsep dalam teori sistem, manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan 

dengan teori efektivitas.  

Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan bahwa perbedaan antara 

efektivitas dan efisiensi adalah: 

 “Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah 

melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita 

mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala 

sumber daya secara cermat”. 
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Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya 

memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi 

lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan 

antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan. 

 

2.5.1 Pengertian Efektivitas 

Sebelum kita membahas tentang pengertian efektivitas, terlebih dahulu 

harus kita ketahui bahwa kata efektivitas berasal dari bahasa inggris effect yang 

berarti akibat. Dari kata effect ini berkembang suatu istilah yaitu effective. 

Effective diartikan sebagai suatu yang berakibat. Jadi bila seseorang bekerja secara 

efektif, hal ini karena orang tersebut mengharapkan apa yang dikerjakannya 

menghasilkan akibat yang dikehendaki. Akibat yang dikehendaki tersebut adalah 

akibat-akibat yang telah direncanakan terlebih dahulu yang kemudian dijadikan 

tujuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Begitu juga dengan organisasi, 

pengertian efektivitas organisasi biasanya diartikan sebagai keberhasilan yang 

dicapai oleh suatu organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Berikut ini adalah pengertian efektivitas Menurut Gie (2000:131) yang 

mengemukakan bahwa pengertian efektivitas adalah : 

“Kata efektif berarti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam 

suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif dan efisien, karena dilihat 

dari hasil tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan ini telah 

mencapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya). Setiap 

pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai 

apabila dengan penghamburan tenaga dan waktu”. 

 

Sedangkan menurut Amsyah (2005:130) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan efektifitas adalah:  

“Efektivitas adalah kegiatan mulai dengan adanya fakta kegiatan sehingga 

menjadi data, baik yang berasal dari hubungan dan transaksi internal dan 

eksternal maupun berasal dari hubungan antar unit dan di dalam unit itu 

sendiri”. 
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Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan efektivitas 

merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan 

sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan 

organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang 

dihasilkan semakin besar terhadap  nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas 

juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. 

 

2.6 Efektivitas Kerja 

Efektifitas kerja merupakan suatu masalah yang kompleks. Ada banyak 

pengertian tentang efektifitas akan tetapi ciri yang sama dari berbagai pengertian 

yang diberikan yaitu menyangkut keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan 

dalam suatu organisasi. 

Efek secara umum diartikan sebagai dampak atau akibat. Efektifitas terdiri 

dari gabungan dua kata yaitu efek dan aktifitas. Pengertian efek adalah dampak 

yang terjadi sedangkan aktifitas berarti tindakan (aksi) atau kegiatan yang 

dilakukan secara rutin pada waktu tertentu. Jadi arti sederhana dari efektifitas 

adalah dampak atau akibat dari tindakan yang dilakukan secara rutin pada waktu 

tertentu. 

 

2.6.1 Pengertian Efektivitas Kerja 

Suatu organisasi selalu berupaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dalam usaha mencapai tujuan itu, efektivitas kerja 

karyawan sangat diperlukan karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya sangat tergantung dari efektivitas kerja karyawan yang bekerja 

didalamnya. 

Sebelum membahas pengertian efektivitas kerja, terlebih dahulu harus kita 

ketahui bahwa pengertian kerja menurut Gie (2000:108) adalah:  

“Keseluruhan pelaksanaan aktivitas-aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang 

dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan 

dengan kelangsungan hidup”. 
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Sedangkan menurut Hasibuan (2007:94) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kerja adalah:  

”kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menhasilkan 

barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi 

tertentu”.  

 
Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kerja merupakan suatu usaha yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu 

atau dapat juga dikatakan apabila seorang karyawan yang melakukan suatu 

kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan tenaga, baik jasmani maupun rohani 

untuk mencapai sasaran. 

 
Setelah mengetahui pengertian kerja menurut para ahli, berikut adalah 

pengertian efektivitas kerja menurut Gie (2000:108) yaitu: 

“ Efektivitas kerja manusia adalah keadaan atau keberhasilan sesuatu kerja 

yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. 

 
Sedangkan pengertian efektivitas kerja menurut Argris dalam Tangkilisan, 

(2005:139) yaitu: 

“Efektivitas kerja adalah keseimbangan atau pendekatan optimal pada 

pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Jadi 

konsep tingkat efektivitas menunjukkan pada tingkat seberapa jauh 

organisasi melaksanakan kegiatan atau fungi-fungsi sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-

alat dan sumber-sumber yang ada”. 

 

Berikut ini adalah pengertian efektivitas kerja ditinjau dari ketetapan 

waktu menurut Siagian (2002:151) yaitu:  

“Efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah 

ditentukan artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak 

sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara 

melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. 

 

Dari pengertian di atas, terdapat empat hal yang menonjol dalam unsur 

efektvitas kerja, yaitu: 

1. Pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 
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2. Ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila 

penyelesaian atau tercapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Manfaat, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan itu 

memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sesuai dengan 

kebutuhannya. 

4. Hasil, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut 

mendatangkan hasil. 

 
Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai efektifitas kerja secara 

keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa efektivitas kerja merupakan suatu 

keberhasilan pelaksanaan seluruh program kerja dengan pencapaian tujuan, 

ketepatan waktu, manfaat dan hasil yang sempurna sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan, sehingga tujuan awal perusahaan dapat tercapai. 

 

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja 

Organisasi selalu berusaha untuk meningkatan efektivitas kerja guna dapat 

mencapai tujuannya, Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat 

ditentukan oleh kemampuan para pegawai yang secara hirarki menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Efektivitas kerja karyawan erat hubungannya dengan 

kinerja karyawan itu sendiri dan akan menentukan tingkat keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:155), bahwa kinerja seseorang 

dalam rangka mencapai efektivitas kerja ditentukan oleh: 

1. Personal, meliputi unsur pengetahuan keterampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu 

karyawan. 

2. Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam 

memberikan dorongan, semangat arahan dan dukungan kerja kepada 

karyawab. 

3. Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kepercayaan 

terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 



41 

 

 

 

4. Sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau instruktur yang diberikan 

oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. 

5. Kontekstual (situasioanal), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 
 

Menurut Strees dalam Tangkilisan (2005:151) faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kerja yaitu:  

1. Karakteristik Organisasi.  

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. 

Struktur dan teknologi dengan berbagai cara. Struktur yang dimaksud 

adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, seperti dijumpai dalam 

organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur 

meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orang atau 

mengelompokkan orang-orang didalam menyelesaikan pekerjaan. 

Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu perusahaan 

untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.  

2. Karakteristik Pekerja.  

Pada kenyataannya, para karyawan atau pekerja perusahaan merupakan 

faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena prilaku 

merekalah yang dalam jangka panjang akan merupakan sumberdaya yang 

langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada 

di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan organisasi.  

3. Kebijakan dan Praktek Manajemen.  

Dengan makin rumitnya proses teknologi serta makin rumit dan kejamnya 

lingkungan, maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan 

proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit. Kebijaksanaan dan 

praktek manajemen dapat mempengaruhi atau dapat merintangi 

pencapaian tujuan, ini tergantung bagaimana kebijaksanaan dan praktek 

manajemen dalam tanggung jawab terhadap para karyawan dan organisasi. 
 
Sedangkan menurut Siagian (2009:40), bahwa kinerja seseorang 

ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu : 

1. Motivasi. 

2. Kemampuan. 

3. Ketepatan Penugasan. 

Dari faktor tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Yang dimaksud dengan motivasi ialah daya dorong yang dimiliki, baik 

secara intrinsik maupun ekstrinsik yang membuatnya mau dan rela untuk 
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bekerja sekuat tenaga dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada 

demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. 

2. Ada kemampuan yang bersifat fisik dan ini lebih diperlukan oleh 

karyawan yang dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak menggunakan 

otot. Dilain pihak, ada kemampuan yang bersifat mental intelektual yang 

lebih banyak dituntut oleh penyelesaian tugas pekerjaan dengan 

menggunakan otak. Sudah tentu mereka yang lebih banyak menggunakan 

otot tetap harus menggunakan otak dan sebaliknya, mereka yang lebih 

banyak menggunakan otak tetap dituntut memiliki kemampuan fisik. 

3. Dalam dunia manajemen ada ungkapan yang mengatakan bahwa ”tidak 

ada karyawan yang bodoh, yang bodoh adalah para manajer yang tidak 

mengenali secara tepat pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, bakat, dan 

minat para bawahannya”. Memang telah terbukti bahwa dengan 

penempatan yang tepat, kinerja seseorang akan sesuai dengan harapan dan 

tuntutan organisasi untuk mencapai tujuan. 
 
Dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas kerja antara lain adanya koordinasi atau kerja 

sama, pengawasan, perincian tugas, pertimbangan biaya, waktu dan sarana, 

kemampuan, pembuatan keputusan, penetapan tujuan, pemberian dukungan, dan 

ketepatan penugasan, yang hal ini perlu untuk dipertimbangkan dan dilakukan 

dalam setiap organisasi agar setiap karyawan ada rasa senang dan puas dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya untuk 

mencapai tujuan. 

 

2.6.3 Kriteria-kriteria Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja karyawan yang tinggi sangat diperlukan oleh organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan. Adapun manfaat dari efektivitas kerja karyawan 

antara lain: para karyawan mempunyai kepuasan kerja, prestasi kerja karyawan, 

adanya disiplin kerja dan kepatuhan terhadap peraturan kerja, dengan kondisi 

yang demikian lebih mudah bagi organisasi untuk menggerakkan pegawai dalam 

mengolah sumber daya secara optimal.  

Sebaliknya apabila efektivitas kerja karyawan rendah sulit bagi organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi, ini dikarenakan unsur-unsur efektivitas kerja 
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rendah, meskipun sumber daya dan sarana yang mendukung pelaksanaan kerja 

telah tersedia namun proses  pelaksanaan pekerjaan tidak akan berjalan lancar.  

Menurut Campbell yang dikutip Steers (2001:45) untuk mengukur 

efektifitas kerja ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan yaitu : 

1. Kesiagaan, 

2. Semangat kerja 

3. Kepuasan kerja 

4. Motivasi 

5. Beban pekerjaan yang sesuai 

6. Penyelesaian tugas tepat pada waktunya 
 
Sementara Gibson et al. dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan bahwa 

efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut:  

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai  

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan  

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap  

4. Perencanaan yang matang  

5.  Penyusunan program yang tepat  

6. Tersedianya sarana dan prasarana  

7. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik  
 
Menurut Amsyah (2005:131), menyebutkan tolok ukur efektivitas kerja 

sebagai berikut:  

1. Volume Pekerjaan  

2. Akurasi Hasil Pengolahan  

3. Tepat Waktu  

4. Peningkatan Biaya  
 

Menurut Hasibuan (2003:105), efektivitas merupakan suatu keadaan 

keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Hal ini dilakukan agar dapat menjamin suatu keberhasilan usaha dalam 

meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi perlunya 

pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kuantitas kerja, 

kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu.  

1. Kuantitas Kerja, merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah 

kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan 

keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap perusahaan 

akan selalu berusaha agar efektivitas kerja dari karyawannya dapat 
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ditingkatkan. Oleh Karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar 

setiap karyawannya memiliki moral kerja yang tinggi.  

2. Kualitas Kerja, merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa 

hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan 

tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan. 

3. Pemanfaatan Waktu, setiap karyawan juga harus dapat menggunakan 

waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke 

kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan 

memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan 

dengan kebijakan perusahaan.  
 

Menurut Agraris dalam Tangkilisan (2003:131), menyebutkan tolok ukur 

efektivitas kerja sebagai berikut:  

1. Pencapaian Tujuan  

Kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi baik berupa 

peningkatan profit, kualitas dan kuantitas pelayanan. setiap individu harus 

dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan 

sehingga tercapai efektivitas kerja secara optimal.  

2. Kuantitas Kerja  

kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan pada saat kondisi 

normal. hal ini didapat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang 

didapat atau dialaminya selama bekerja.  

3. Tepat Waktu  

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mencapai sasaran yang telah 

dicapai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya yang timbul. setiap 

karyawan harus dapat menggunakan waktu seefesien mungkin dengan cara 

datang tepat waktu dan berusaha menyelesaikan tugas sebaik-baiknya 

seperti yang telah ditetapkan melalui kebijakan perusahaan.  

4. Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja adalah faktor yang berhubungan langsung dengan 

SumberDaya Manusia (SDM) sebagai karyawan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan 

seseorang atas peranan atau pekerjaan organisasi. Tingkat rasa puas 

individu, bahwa mereka dapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-

macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.  

5. Kualitas Kerja  

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa 

hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan 

tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan yang dimaksud 

efektivitas kerja adalah keberhasilan pelaksanaan seluruh program kerja yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab para pegawai sehingga mencapai hasil yang 

sama atau lebih besar dari sasaran yang telah ditentukan, melalui kriteria 

efektivitas kerja pegawai meliputi: waktu, produktivitas, kepuasan kerja, semangat 

kerja, kemampuan menyesuaikan diri, kedisiplinan, hubungan kerjasama, 

perlengkapan dan fasilitas, pengawasan, dan evaluasi Kerja. 

Untuk memperjelas kriteria-kriteria efektivitas kerja tersebut, penulis 

mencoba menjelaskan sebagai berikut: 

 
1. Waktu 

Tepat waktu adalah disiplin karyawan. Dalam penilaian waktu kerja 

biasanya dilakukan dengan absensi kehadiran karyawan dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. 

Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin 

banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat 

efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. 

 
2. Produktivitas 

Menurut Hasibuan (2007:94) produktifitas merupakan perbandingan 

antara hasil keluaran (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang 

diberikan. Jadi, efektivitas tenaga kerja mengandung pengertian 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per 

satuan waktu. Produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja dari 

sumber-sumber daya (man, money, material dan machine) yang ada dalam 

organisasi sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang lebih 

singkat dari seorang tenaga kerja, yang pada akhirnya tercapai tujuan 

organisasi, ini berarti efektivitas kerja tercapai. 

 
3. Kepuasan Kerja     

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 
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dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi 

persepsinya terhadap kegiatan yang sesuai dengan keinginan individu 

tersebut, maka makin tinggi kepuasan kerja yang diinginkan. Dengan 

demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang 

atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas 

dalam bekerja. Menurut pendapat para ahli ada beberapa defenisi tentang 

kepuasan kerja menurut Pensyvania dalam Moekijat (2003:85) antara lain: 

a. Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa 

jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhan. 

b. Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dan 

sesama karyawan. 

c. Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari 

beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja 

d. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah “security feeling” (rasa 

aman) dan mempunyai segi sosial ekonomi (gaji dan jaminan 

sosial) dan segi sosial psikologis meliputi : kesempatan untuk 

maju, kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, berhubungan 

dengan masalah pengawasan, berhubungan dengan pergaulan antar 

karyawan dan atasan. 

e. Davis dan Newstrom dalam Anoraga (2001:105) menyebutkan 

kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan seseorang tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. 

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian 

diri yang sehat dari para anggota organisasdi terhadap kondisi dan situasi 

kerja, termasuk di dalamnya masalah kondisi psikologis, kondisi sosial, 

dan upah / gaji. 
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4. Semangat Kerja 

Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan 

dan sasaran organsasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah 

gejala kelompok yang melibatkan kerjasama dan perasaan memilliki. 

Masalah semangat kerja adalah masalah yang sangat penting untuk 

dipecahkan oleh setiap manajemen dalam rangka menciptakan kerjasama 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Semangat merupakan 

pendorong utama untuk mempengaruhi orang lain, dan secara sadar 

maupun tidak sadar semangat akan menyebabkan “sugesti diri” secara 

otomatis. Sewaktu kita memberikan semangat pada orang lain, kita juga 

akan terpengaruh dengan sendirinya. Semangat bukanlah datang dari 

negeri tak bertuan, tetapi setiap kali datang, semangat dapat menyelesaikan 

masalah kehidupan, karena semangat merupakan salah satu emosi terbesar, 

yang secara otomatis akan membuat kita memiliki pandangan yang positif.  

 
5. Kedisiplinan 

Banyak orang memberikan pengertian bahwa kedisiplinan adalah bilamana 

karyawan selalu dan datang serta pulang tepat pada waktunya. Disiplin 

terutama ditinjau dari perspektif organisasi dapat dirumuskan sebagai 

ketaatan setiap anggota organisasi terhadap semua aturan yang berlaku di 

dalam oranisasi tersebut, yang terwujud melalui sikap, perilaku dan 

perbuatan yang baik sehingga tercipta keteraturan, keharmonisan, tidak 

ada perselisihan, serta keadaan-keadaan baik lainnya. Atau juga dapat 

disimpulkan juga, bahwa disiplin kerja merupakan suatu sikap dan 

perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang 

didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan 

organisasi. Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi suatu organisasi, 

sebab dengan kedisiplinan itu dapat diharapkan sebagian besar dari 

peraturan-peraturan itu ditaati oleh para bawahannya. Dengan demikian 

adanya kedisiplinan tersebut, dapat diharapkan pekerjaan akan dilakukan 

seefektif dan seefisien mungkin. 
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6. Perlengkapan dan Fasilitas 

Perlengkapan dan fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan 

perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi 

kebutuhan kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

kerja karyawan. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi 

kelancaran karyawan dalam bekerja. Adanya fasilitas kerja yang 

disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja, 

juga akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seorang dalam mencapai 

tujuan atau hasil yang diharapkan. 

 
7. Pengawasan 

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang merupakan salah satu 

fungsi manajemen, umumnya dilakukan oleh pimpinan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pegawai 

dan mengadakan tindakan perbaikan apabila diperlukan dengan maksud 

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka kinerja karyawan dapat 

terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas. 

 
8. Evaluasi Kerja 

Evaluasi/penilaian kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Manajer memberikan 

dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan 

harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikannya. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, 

terutama bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. 

Dengan demikian, evaluasi kerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan 

cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun 

organisasi secara keseluruhan. 
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2.7 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dalam Menunjang 

Efektivitas Kerja Karyawan 
 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang pengertian sistem 

informasi dan pengertian efektivitas kerja, kedua-duanya sama berfungsi sabagai 

alat yang mempermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 

perusahaan. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana peranan yang ada antara 

kedua pengertian tersebut, agar dapat diketahui letak dan peranan sistem informasi 

akuntansi  dalam menunjang efektivitas kerja karyawan. 

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, sistem informasi akuntansi 

mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut, yaitu sebagai 

sarana utama penyediaan informasi-informasi yang berhubungan dengan kondisi 

transaksi dan keungan perusahaan. Informasi-informasi tersebut sangatlah 

dibutuhkan  oleh para manajer di semua tingkatan sebagai suatu masukan utama 

agar dapat mengelola perusahaan dengan baik, dan menghasilkan keputusan yang 

tepat dan benar. 

Salah satu tujuan manajemen merancang sistem informasi akuntansi 

adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam menunjang kegiatan 

organisasi, Hal ini dilakukan melalui sistem informasi akuntansi persediaan 

sebagai alat pendukung yang mempunyai peranan penyedia informasi, yang dapat 

menyajikan dengan cepat, tepat guna, terpercaya dan akurat mengenai kegiatan 

mengatur komposisi pembelian, kepemilikan, perbaikan, pemeliharaan, dan 

pemberhentian. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi persediaan peralatan 

medis akan menunjang efektivitas kerja karyawan.  

Dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pengelolaan persediaan seperti: 

ketepatan dalam mengatur komposisi pembelian, kepemilikan, perbaikan, 

pemeliharaan, dan pemberhentian persediaan. Sehingga dapat mengeliminasi 

pemborosan dan biaya yang timbul akibat penyelenggaraan persediaan yang 

berlebihan, mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dan 

pemeliharaan gudang, dapat menentukan batas minimal persediaan yang harus 

dipesan sehingga perusahaan tidak mengalami kekurangan atau bahkan kehabisan 
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dan kadaluarsa, mengurangi resiko kecurangan atau kecurian persediaan. Dengan 

begitu sistem informasi akuntansi dapat menunjang efektivitas kerja karyawan 

karena sistem informasi akuntansi persediaan yang baik akan menunjang 

keberhasilan pelaksanaan seluruh program kerja dengan pencapaian tujuan, 

ketepatan waktu, manfaat dan hasil yang sempurna sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa dengan adanya sistem 

informasi akuntansi persediaan peralatan medis dan semakin efektifnya kerja para 

karyawan, maka perusahaan semakin mampu berperan dengan tingkat efektivitas 

yang tinggi dan menjamin penggunaan aktiva lancar yang ada secara optimum 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan persediaan peralatan medis dan 

informasi untuk unit-unit fungsional perusahaan, serta dalam menetapkan 

berbagai kebijakan perusahaan diperlukan adanya berbagai data dan informasi 

yang akurat, tepat dan cepat guna pengambilan keputusan sejalan dengan tingkat 

perkembangan yang semakin maju, sehingga tujuan awal perusahaan dapat 

tercapai. 

Sistem informasi akuntansi yang berperan dalam pelaksanaannya terdiri 

dari unsur-unsur sebagai berikut: Sumber daya manusia, Peralatan, Formulir, 

Catatan, Prosedur, dan Laporan. 

Dengan demikian sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh 

perusahaan dapat dikatakan memadai apabila ditunjang dengan kriteria efektivitas 

kerja, yaitu: waktu, produktivitas, kepuasan kerja, semangat kerja, kedisiplinan, 

perlengkapan dan fasilitas, pengawasan, dan evaluasi Kerja. 

Dapat dikatakan, apabila kedua alat tersebut berjalan bersama-sama dalam 

suatu perusahaan yang telah melaksanakan sistem informasi akuntansi yang baik 

akan memiliki efektivitas kerja karywan yang baik pula. Di pihak lain efektivitas 

kerja karyawan yang telah berjalan harus ditunjang oleh sistem informasi 

akuntansi yang baik, agar efektivitas kerja karyawan dapat mencapai sasarannya 

yang dapat diandalkan.  sehingga tujuan awal perusahaan dapat tercapai. 

 

 


