
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perusahaan industri ataupun perusahaan manufaktur, persediaan 

barang dagangan memegang peranan penting bagi kontinuitas usaha. Persediaan 

barang dagangan merupakan salah satu investasi besar dalam perusahaan yang 

pada umumnya terdiri dari beberapa item barang yang diatur dalam departemen-

departemen tertentu berdasarkan kesamaan jenis barang dan perolehan barang dari 

pemasok. 

Dalam pengolahan persediaan barang dagangan dalam skala besar, 

perusahaan harus mengelola persediaan baik dalam perencanaan barang maupun 

dalam pengendalian. Dengan membuat suatu perencanaan barang dagangan akan 

membantu perusahaan dalam menyediakan barang yang sesuai dengan permintaan 

pelanggan. Namun, kegiatan perencanaan barang dagangan bukanlah hanya 

ditentukan oleh banyaknya jumlah persediaan barang dagangan melainkan juga 

oleh selera dan tingkat kebutuhan konsumen. Pengendalian atas persediaan juga 

akan membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam 

penanganan jumlah persediaan. 

Dalam penanganan jumlah persediaan, jika pencatatan dan penilaian jumlah 

persediaan telah dilakukan dengan benar, maka laporan yang akan disajikan juga 

benar. Persediaan yang ada dalam sebuah perusahaan manufaktur atau industri 

besar pada umumnya meliputi beribu-ribu item barang, yang diatur dalam 

departemen-departemen berdasarkan kesamaan jenis barang-barang dan diperoleh 

dari banyaknya pemasok. 

Dalam mengatasi hal tersebut, perusahaan membutuhkan suatu teknologi 

yang dapat mendukung dan mempermudah pekerjaan menjadi lebih efektif dan 

efisien, yaitu dengan memanfaatkan teknologi komputer. Teknologi komputer 

merupakan suatu alat pendukung dalam pengolahan data secara elektronik dan 

memberikan dampak baik terutama dalam pengolahan data yang berhubungan 

dengan penghematan biaya, waktu dan tenaga. 



Dalam memanfaatkan teknologi komputer, maka kebanyakan perusahaan 

besar sudah menerapkan sistem database. Sistem database merupakan sistem 

pencatatan dengan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi 

agar selalu siap pada saat diperlukan. Sistem database umumnya memberi 

kesempatan untuk menyediakan data yang lebih tinggi tingkat keandalannya. 

Pengendalian data dalam sistem persediaan yang menggunakan sistem database 

sangat mendukung terhadap efektivitas pengendalian internal persediaan barang 

dagangan.   

Pengendalian internal persediaan membantu perusahaan mencegah 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam penanganan persediaan barang. 

Dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi akan sangat membantu 

dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat 

penilaian dan pencatatan persediaan barang yang ada di perusahaan, sistem 

komputerisasi juga akan mempermudah mengelola sistem persediaan barang. 

Sebagai contoh dalam sistem akuntansi persediaan, di mana sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer akan memberikan kemudahan untuk 

memproses data persediaan menjadi salah satu informasi yang akurat, tepat waktu, 

relevan dan lengkap bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengelolaan bisnis 

dan pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi akuntansi persediaan 

pada suatu perusahaan tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang 

memiliki tujuan untuk efektivitas dan efisiensi operasional dan mengurangi risiko 

guna mencapai keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

 Dalam penerapannya di perusahaan, pengendalian internal tidak hanya 

mencakup masalah keuangan dan akuntansi saja, tetapi mencakup seluruh aspek 

manajerial yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Di lingkungan 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer, jenis pengendalian meliputi 

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kedua jenis pengendalian ini 

dirancang untuk diterapkan pada aplikasi pengolahan data akuntansi dan 

penyediaan informasi bagi perusahaan. 

 



 Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 

PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN  INTERNAL  PERSEDIAAN  BARANG  

DAGANGAN.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat 

di identifikasi dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Database Management System persediaan barang dagangan 

yang diterapkan oleh perusahaan. 

2. Bagaimana pengendalian internal persediaan barang dagangan dalam 

perusahaan. 

3. Apakah Database Management System persediaan barang dagangan 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan barang dagangan di perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data tentang Database 

Management System dan efektivitas pengendalian internal persediaan barang 

dagangan pada perusahaan yang telah menerapkan sistem akuntansi persediaan 

berbasis komputer. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui penerapan Database Management System persediaan 

barang dagangan yang ada di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal persediaan barang 

dagangan di perusahaan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Database Management 

System persediaan barang dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan barang dagangan. 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini berguna untuk : 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan 

teori yang diperoleh dalam kuliah dengan kenyataan yang ada. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak perusahaan 

khususnya dalam mengevaluasi penerapan Database Management System 

persediaan barang dagangan. 

3. Bagi Pihak lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada perusahaan-

perusahaan yang ingin menerapkan Database Management System 

persediaan barang dagangan yang berbasis komputer dan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka pemikiran 

Sistem informasi akuntansi persediaan merupakan rangkaian dari aktivitas-

aktivitas sistem pengolahan transaksi persediaan yang terintegrasi secara 

harmonis. Persediaan merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat 

tertentu dengan maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun 

melalui proses produksi dalam siklus operasi normal perusahaan. Persediaan 

merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan sangat menunjang 

kelancaran proses produksi sehingga mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap laporan keuangan.  

Pengertian persediaan menurut IAI (1999;14.1) adalah : 

“Persediaan adalah aktiva : 

a.Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

b.Dalam proses produksi  dan atau dalam perjalanan; 

c.Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi 

barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya 

barang dagangan dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau 

pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali.” 

 



Persediaan barang dagangan merupakan salah satu unsur yang sangat aktif 

dalam operasi perusahaan dagang, baik perusahaan yang berskala besar maupun 

perusahaan yang berskala kecil. Untuk mengumpulkan data dalam skala besar dan 

juga menghasilkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap yang 

berhubungan dengan persediaan maka, diperlukan suatu sistem yang dapat 

membantu mempermudah aktivitas tersebut yaitu dengan menggunakan sistem 

database  

Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan komputer yang 

memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. 

Sistem database umumnya memberi kesempatan untuk menyediakan data yang 

lebih tinggi tingkat keandalannya bila dibandingkan dengan tidak menggunakan 

sistem database. Alat atau perangkat lunak yang dipakai dalam sistem database 

disebut Database Management System/DBMS. 

Menurut Johannes yang dialihbahasakan oleh tim penerjemah Andi 

(2003;3), Database Management System / DBMS adalah : 

“Perangkat lunak yang didesain untuk membantu, memelihara dan 

memanfaatkan kumpulan data yang besar.” 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DBMS merupakan suatu 

perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan data dan menentukan aplikasi-

aplikasi untuk mengatur data-data tersebut. DBMS juga membantu untuk 

menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil kembali.  

DBMS dapat digunakan untuk mengendalikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan persediaan barang dagangan dan juga untuk mengumpulkan, 

menyimpan, memelihara dan mengamankan data. Dengan sistem informasi 

akuntansi yang sudah berbasis komputer, maka suatu perusahaan dapat 

menerapkan DBMS ini. Namun, DBMS juga harus didukung oleh sistem 

pengendalian yang memadai. Hal ini dapat mengurangi resiko kecurangan dan 

kekeliruan dalam suatu sistem informasi akuntansi. 

Untuk itu sistem pengendalian internal dalam perusahaan berperan penting 

dalam menunjang kontinuitas usaha. Pengendalian dalam suatu perusahaan 

dikenal dengan pengendalian internal yang merupakan kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 



kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha 

yang dapat dicapai 

Pengertian pengendalian menurut Azhar (2004;98) yang menjelaskan bahwa 

pengendalian meliputi : 

“Semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin   

keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data 

manajemen serta standar opeasi manajemen lainnya.” 

Pengendalian internal terdiri dari pengendalian umum (General Control) dan 

pengendalian aplikasi (Application Control). Tujuan dari kedua pengendalian 

tersebut dinyatakan secara jelas dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP). 

Tujuan pengendalian umum (General Control) dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (IAI, 2001;314.4) adalah : 

“Tujuan pengendalian umum (General Control) sistem informasi 

komputer adalah untuk membuat rerangka pengendalian menyeluruh 

atas aktivitas sistem informasi komputer dan untuk memberikan 

tingkat keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian intern secara 

keseluruhan dapat tercapai.” 

 

Sedangkan  tujuan pengendalian aplikasi (Application Control) dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001 : 314.5) adalah : 

“Tujuan pengendalian aplikasi (Application Control) sistem informasi 

komputer adalah untuk menetapkan prosedur pengendalian khusus 

atas aplikasi akuntansi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat serta diolah seluruhnya 

dengan cermat dan tepat waktu.” 

 Dalam perencanaan dan pengendalian data persediaan merupakan salah 

satu penunjang dalam proses penjualan, karena keberhasilan penjualan tidak 

terlepas dari suatu perencanaan dan pengendalian persediaan yang baik. Data 

persediaan berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, di 

mana data persediaan tersebut akan diolah untuk menghasilkan suatu informasi 

yang berkualitas (akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap). Untuk mendapatkan 



informasi yang berkualitas tersebut harus didukung dengan adanya data 

persediaan yang berkualitas serta pengendalian internal yang merupakan bagian 

dari sistem yang berjalan di perusahaan. Sistem pengendalian internal akan 

melindungi dan menjaga setiap aktivitas proses pengolahan data hingga 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan dan 

pengendalian persediaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

 

Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dan kerangka pemikran yang 

dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah Database Management 

System persediaan barang dagangan mempunyai hubungan yang sangat kuat 

dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan.  

 

1.6 Metode Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Secara garis besar, data yang 

diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisa dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari, yang kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

 

1.7    Lokasi dan Waktu penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian berupa 

studi kasus di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di                      

Jalan Moch. Toha No.77 dengan waktu penelitian yang dimulai pada bulan 

Oktober 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


