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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi memberikan pengaruh pada perkembangan dunia usaha di

seluruh negara, hal ini dapat dirasakan dalam kegiatan perusahaan untuk mencapai

tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Di Indonesia terdapat tiga

kelompok usaha yaitu: perusahaan jasa (service business), perusahaan dagang

(trading /merchandising business), perusahaan industri (manufacturing business).

Perusahaan mempunyai satu tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan

atau laba yang maksimal dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan. Dilain pihak juga konsumen menginginkan keuntungan yaitu

menghendaki suatu produk dengan harga murah dan disertai dengan mutu yang

lebih baik. Hal tersebut dapat dilaksanakan dalam fungsi produksi melalui siklus

konversi.

Proses produksi (siklus konversi) dilakukan oleh perusahaan

manufaktur/industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang mendapatkan

laba dengan cara memperoleh bahan baku untuk diolah (dikonversi) menjadi

barang jadi atau barang setengah jadi dan kemudian dijual kembali. Dalam

perusahaan industri, terdapat struktur industri yang mempunyai pengaruh kuat

dalam menentukan aturan permainan persaingan, selain itu juga strategi-strategi

yang secara potensial tersedia bagi perusahaan.

Persaingan di dunia industri sangatlah ketat, hal ini dapat dilihat dari lima

kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri yaitu: pendatang baru potensial,

produk pengganti, pelanggan, pemasok, serta para pesaing dari industri-industri

lainnya.Gabungan dari kelima kekuatan diatas menentukan potensi laba akhir

perusahaan, dimana potensi laba diukur dalam bentuk laba atas modal yang

ditanamkan jangka panjang. Tidak semua industri mempunyai potensi yang sama,

hal ini disebabkan karena setiap industri secara mendasar memiliki potensi laba

yang berbeda, dan perbedaan tersebut sama halnya dengan kelima kekuatan

diatas.

Perusahaan industri/manufaktur tentunya tidak terlepas dari proses



produksi. Dalam suatu proses produksi (siklus konversi), manajemen

membutuhkan informasi-informasi yang relevan dalam rangka pengambilan

keputusan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen adalah

informasi konversi yang sistematik dan komparatif.

Konversi dalam perusahaan industri, merupakan bagian terbesar dari

pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Hal tersebut menyebabkan konversi perlu

direncanakan dan dikendalikan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan dan pemborosan-pemborosan biaya dalam proses produksi. Untuk

mengendalikan konversi tersebut diperlukan sistem akuntansi biaya, yang dapat

memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang akan atau telah dikeluarkan

maupun untuk pengambilan keputusan. Biaya-biaya tersebut yaitu mengenai biaya

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan adanya

perencanaan produksi yang matang, melalui penerapan sistem akuntansi biaya

dapat meningkatkan nilai tambah (value added) terhadap barang-barang atau jasa

yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tingkat produksi yang efektif dapat

dicapai oleh perusahaan.

Mencapai tingkat produksi yang efektif dan efisien berarti harus disertai

pengelolaan alokasi sumber-sumber ekonomi yang tepat. Dengan pengelolaan

yang tepat dapat dijadikan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang

diukur dengan konsep efektivitas pengendalian internal terhadap penggunaan

sumber-sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan biaya melalui sebuah

sistem.

Sistem informasi akuntansi konversi merupakan hal yang perlu untuk

mendapatkan suatu perhatian khusus dari manajemen. Tanpa informasi akuntansi

konversi, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan

memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari pada nilai keluarannya. Melalui

informasi ini, manajemen dapat mengetahui apakah kegiatan usahanya

menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha tersebut sangat

diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi

perusahaannya. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu informasi akuntansi

konversi yang tepat diperlukan suatu sistem yang tepat pula. Selain sistem yang

tepat, penggunaan teknologi yang tepat pula dapat membantu mengolah informasi



sehingga efektivitas pengendalian internal produksi dapat tercapai.

Teknologi yang saat ini paling sering dikembangkan dan digunakan untuk

mengolah data adalah teknologi komputerisasi. Teknologi komputerisasi

merupakan suatu alat bantu elektronik berkecepatan tinggi yang mampu

melaksanakan tugas-tugas pengelolaan data yang disesuaikan dengan informasi

yang diinginkan (misalnya melakukan perhitungan dan operasi yang logis).

Teknologi komputerisasi juga mampu merangkum atau mengikhtisarkan data

menjadi lebih akurat, ringkas, jelas dan tepat guna. Sistem informasi akuntansi

yang berbasis komputer ini dianggap sangat membantu dalam menciptakan

pengelolaan data yang lebih sederhana dan cepat, termasuk sistem informasi

akuntansi konversi.

Siklus konversi banyak menggunakan komputer untuk menjalankan

operasinya. Hal itu timbul dengan alasan bahwa sistem informasi akuntansi

konversi pada setiap perusahaan harus dapat menetapkan secara tepat, cermat,

serta akurat mengenai jumlah biaya-biaya yang terserap, sehingga dapat

meningkatkan kinerja manajemen produksi perusahaan.

Seperti halnya pada PT. “X” sebagai salah satu perusahaan textile terbesar

di kota Bandung dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan biaya produksi

seefisien mungkin dengan mendapatkan hasil produksi yang berkualitas. Salah

satu cara untuk menekan biaya produksi agar dapat bersaing dengan perusahaan

textile lainnya dan tidak terjadi pemborosan serta penyimpangan, maka diperlukan

suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat meningkatkan

kinerja manajemen produksi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa sistem informasi

akuntansi konversi berbasis komputer dapat diterapkan secara memadai dalam

aktivitas produksi perusahaan.  Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan penulis

untuk memilih pokok bahasan dengan judul: “Studi Penerapan Sistem

Informasi Akuntansi Konversi Berbasis Komputer untuk Meningkatkan

Kinerja Manajemen Produksi Perusahaan”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan



diteliti sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi akuntansi konversi berbasis komputer yang

dilaksanakan oleh PT “X” telah memadai.

2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi konversi berbasis komputer

yang telah dilaksanakan oleh PT “X” dapat meningkatkan kinerja manajemen

produksi  perusahaan.

3. Apakah sistem informasi akuntansi konversi yang dilaksanakan oleh PT “X”

dapat meningkatkan kinerja manajemen produksi perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pengetahuan yang telah

dipelajari oleh peneliti dengan melihat penerapannya dalam praktik sebenarnya

sesuai dengan permasalahan di atas. Tujuan penelitian yang lebih spesifik adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menilai sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer yang diterapkan oleh PT “X” telah memadai.

2.  Untuk mengetahui penerapan atau pelaksanaan sistem informasi akuntansi

konversi berbasis komputer yang telah dilaksanakan oleh PT “X” dapat

meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Untuk mengetahui bahwa sistem informasi akuntansi konversi berbasis

komputer yang dilaksanakan oleh PT “X” dapat meningkatkan kinerja

manajemen produksi perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Semua data yang dihasilkan, diperoleh dan dikumpulkan, disusun dan

kemudian dianalisis sehingga diharapkan dapat berguna bagi pihak

yang berkepentingan. Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh

informasi yang terpercaya dan relevan yang dapat bermanfaat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi manajemen perusahaan

a. Sebagai pedoman dasar untuk menetapkan sistem pencatatan dan

pelaporan biaya produksi berbasis komputer.



b. Sebagai masukan mengenai kelemahan dan kekuatan dalam sistem

informasi akuntansi biaya perusahaan berbasis komputer.

2. Pihak lain.

a. Menambah wawasan mengenai sistem informasi akuntansi biaya produksi

berbasis komputer.

b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, dan

c. Menjadi masukan bagi pembaca yang ingin mengimplementasikan sistem

informasi akuntansi biaya produksi berbasis komputer.

3. Penulis.

a. Memberikan cakrawala baru dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan

yang selama ini telah dipelajari di Universitas Widyatama, khususnya di

bidang Akuntansi, dan

b. Memenuhi persyaratan akademis untuk mengikuti sidang sarjana lengkap

Fakultas Ekonomi- Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama,

Bandung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5 Rerangka Pemikiran

Pada perusahaan indrustri, inti dari kegiatan usahanya adalah

menghasilkan barang atau jasa yaitu dengan melakukan produksi. Istilah poduksi

dalam suatu organisasi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output).

Proses produksi yang melibatkan berbagai sumber daya tentunya juga
mengakibatkan banyak biaya yang akan terserap dalam proses produksi. Biaya-
biaya itu merupakan suatu keharusan untuk manajemen dalam mengelola dengan
tepat. Jika tidak dikelola dengan tepat dapat terjadi suatu penyimpangan atau
pemborosan biaya, dan hal tersebut merupakan pengeluaran bagi perusahaan.
Biaya-biaya yang terlibat dalam proses produksi disebut dengan biaya produksi.
Biaya produksi merupakan penjumlahan dari tiga unsur-unsur biaya yaitu: biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.

Dalam mengelola biaya, manajemen memerlukan informasi yang akurat

dengan tingkat ketelitian yang sempurna, dapat dibantu dengan penggunaan

komputer. Penggunaannya yaitu dengan mengolah informasi dalam jumlah besar

yang berasal dari siklus aktivitas perusahaan. Proses pengolahan data oleh suatu

media atau alat yaitu komputer dalam waktu yang cepat dan singkat, serta akurat,

secara umum terdiri dari beberapa kompoen atau perangkat. Komponen tersebut



yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan untuk

mengoperasikan komputer dibutuhkan tenaga manusia yang disebut brainware.

Informasi yang akurat mengenai biaya produksi dapat diperoleh melalui
sebuah sistem informasi. Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan paling
penting bagi perusahaan dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam buku Sistem Informasi Akuntansi karangan Eddy Winarso

(2007;23) sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

a. George H. Bodnar

“ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (AIS) is a collection of
resources, such as people an eqipment, designed to transform financial data
into information. This information is communicated to wide variety of
decision makers.”

b. Barry E. Cushing

“SISTEM INFORMASI AKUNTANSI didefinisikan sebagai

kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu

organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi

keuangan dan juga informasi yang didapat dari pengumpulan dan

pengolahan data transaksi.”

Jadi dapat dikatakan sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Penggunaan komputer tidak mengubah hakikat dari sistem informasi

akuntansi, tetapi hanya mengubah cara pemrosesan transaksi menjadi laporan.

Pengolahan data dengan bantuan komputer dapat lebih mudah dan tuntutan

kebutuhan informasi dapat segera dipenuhi. Kebutuhan itu khususnya adalah

kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya yang sudah atau yang akan terserap

dalam produksi perusahaan.

Menurut Krismiaji (2002;365) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi

adalah sebagai berikut:

“Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan

supplies menjadi produk jadi (barang atau jasa) yang siap untuk dijual.”

Sistem informasi akuntansi konversi merupakan pemrosesan data-data



biaya produksi yang melibatkan manusia dan alat untuk menghasilkan informasi

yang dibutuhkan. Informasi-informasi tersebut akan membantu manajemen dalam

merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan, sehingga akan

menghasilkan keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Perencanaan alokasi sumber ekonomi yang memadai mendorong

tercapainya efektivitas produksi untuk menunjukkan bahwa target-target produksi

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Target produksi tersebut tidak mungkin

tercapai tanpa adanya suatu perencanaan yang memadai atas sumber ekonomi.

Sistem informasi akuntansi konversi berbasis komputer yang lemah akan

menurunkan efektivitas produksi sedangkan sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer yang kuat akan meningkatkan produksi. Konversi merupakan

bagian yang sangat rawan bagi perusahaan, karena pada bagian ini sangat mudah

sekali terjadi penyimpangan dan pemborosan. Oleh karena itu dengan

menggunakan komputer dalam mengolah data menjadi informasi yang cepat dan

akurat. Tujuannya mendukung perusahaan untuk mampu meningkatkan kinerja

manajemen produksi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil

hipotesis  bahwa, “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Konversi Berbasis

Komputer yang Dilaksanakan Telah Memadai dan Dapat meningkatkan

Kinerja Manajemen Produksi Perusahaan”

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas, penulis

melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan

pendekatan studi kasus pada PT “X”. Data yang diperoleh untuk menunjang

penyusunan laporan penelitian, akan diproses dan dianalisis berdasarkan teori

yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan diproses

lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari. Untuk keperluan pengujian

hipotesis, diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai dengan



metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan analisis pengujian

hipotesis.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan cara

pengumpulan data melalui:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek

penelitian untuk memperoleh data primer berkaitan dengan topik yang dibahas.

Teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara (Inquiry)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan staf dan

kepala bagian perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti yang dianggap bertanggungjawab dan menguasai masalah yang

berkaitan dengan efektivitas sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer dalam perusahaan. Data yang diminta dari

perusahaan adalah sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi,

uraian tugas, proses produksi, biaya bahan baku, serta data lain yang

berhubungan dengan judul skripsi.

b. Observasi (Observation)

Merupakan teknik pengumpulan data, melalui pengamatan langsung

mengenai efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer dalam perusahaan. Data dianalisis untuk kemudian

dituangkan dalam uraian tertulis. Data tersebut setelah diolah dan

dianalisis dapat digunakan untuk keperluan pengambilan kesimpulan

dan pemberian saran.

c. Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat

pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian.



2. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder

yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis

terhadap efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer dalam perusahaan. Selain itu, data yang terkumpulkan

akan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengeksplorasi berbagai

indikator variabel.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT “X” Jl. Cibaligo Leuwi Gajah

Cibeureum Cimahi, sedangkan waktu penelitian yang digunakan untuk penelitian

ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan November 2007.


