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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini perusahaan dituntut untuk bisa bersaing dengan 

perusahaan lain. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk dengan lancar serta 

mempunyai kualitas yang sama atau lebih unggul agar mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Bagi sebagian besar perusahaan, agar dapat menghasilkan produk 

diperlukan salah satu faktor penting yaitu adanya transaksi pembelian bahan baku. 

Transaksi pembelian bahan baku merupakan transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh bahan baku yang kemudian diproses menjadi produk 

jadi perusahaan. Bahan baku merupakan faktor  terpenting dalam kelancaran kegiatan 

produksi. Kegiatan produksi akan terhambat apabila perusahaan kekurangan bahan 

baku. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan pembelian bahan baku. Untuk 

mendukung kegiatan pembelian bahan baku agar efektif dan efisien perlu 

memperhatikan penerapan sistem informasinya. Sistem informasi akuntansi yang 

digunakan harus sesuai dengan kondisi perusahaan sendiri (Linawati, 2011). 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2002 : 4). Sistem informasi 
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akuntansi diterapkan dalam perusahaan bertujuan untuk mendukung kegiatan operasi 

harian serta digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Suatu 

perusahaan akan memerlukan sistem informasi akuntansi salah satunya yaitu sistem 

informasi akuntansi pada pembelian bahan baku. Hal ini akan menunjang kegiatan 

operasional perusahaan dalam kelancaran proses pengadaan bahan baku. Sistem 

informasi pembelian bahan baku ini digunakan untuk menghadapi masalah yang 

sering terjadi di perusahaan. Permasalahan tersebut seperti tidak tersedianya bahan 

baku yang cukup untuk proses produksi sehingga menghambat proses produksi itu 

sendiri. Untuk kelancaran proses produksi, maka tersedianya informasi yang baik 

sangat diperlukan. 

Sistem informasi akuntansi pada pembelian bahan baku yang baik akan sangat 

berguna bagi perusahaan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh pihak internal 

perusahaan yaitu pihak manajer dalam pengambilan keputusannya maupun digunakan 

oleh pihak eksternal. Semakin akurat dan handal suatu informasi, maka keputusan 

yang diambil akan semakin tepat (Fitriyah, 2009).  

Pembelian bahan baku memiliki kemungkinan terjadinya hal-hal yang 

menghambat proses produksi seperti kurang tersedianya bahan baku yang cukup 

sehingga tidak dapat berproduksi yang disebabkan penyaluran informasi yang kurang 

tepat. Untuk itu sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku digunakan untuk 

memperkecil kemungkinan tersebut. Dalam sistem informasi akuntansi pembelian 

bahan baku, dilakukan pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, pencatatan 
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yang baik, sistem wewenang yang tepat serta praktik yang sehat yang merupakan 

pengendalian dalam sistem informasi. Pengendalian digunakan sebagai alat 

pencegahan terjadinya kecurangan yang tidak diinginkan. Kecurangan dalam 

pembelian bahan baku misalnya adanya transaksi fiktif, merekayasa harga maupun 

kuantitas bahan baku. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi pembelian bahan 

baku sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk menyediakan catatan yang lengkap 

mengenai pertanggungjawaban  dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putrisari (2008) di perusahaan Indah 

Cemerlang Malang menyatakan bahwa kelemahan penerapan sistem informasi 

akuntansi terletak pada pengendalian internal yang kurang baik sehingga 

menyebabkan penerapan sistem informasi akuntansi pada pembelian kurang efektif. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2014) yang dilakukan di 

Bookstore UMM yang menyatakan bahwa adanyakelemahan pada akuntansi dan 

bukti pendukung dalam aktivitas pembelian maupun penjualan yang diterapkan. 

Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Kantor Cabang Sidoarjo yang 

berlokasi di HRM Mangundiprojo KM 3,5 Buduran Sidoarjo.Perusahaan ini 

merupakan salah satu pelaku dalam industri perunggasan di Indonesia.Perusahaan ini 

mengelola bidang usaha mulai dari bagian hulu (industri pembibitan) sampai dengan 

bagian hilir (industri pengolahan hasil ternak). Untuk dapat memenuhi permintaan 

produk kepada konsumen perusahaan dituntut untuk bisa memperoleh pasokan bahan 

baku yang cukup. Seperti yang pernah terjadi di perusahaan, yaitu kurangnya pasokan 
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bahan baku yang bisa disebabkan karena pencatatan yang kurang lengkap atau 

kurangnya integrasi antara supplier dan perusahaan yang disebabkan karena 

kurangnya informasi akuntansi yang diberikan. Agar terhindar dari kekurangan 

pasokan bahan baku maka dibutuhkannya sistem informasi yang efektif dalam hal 

pembelian bahan baku. Untuk itu dibutuhkannya sistem informasi akuntansi yang 

tepat agar integrasi antara supplier dan perusahaan bisa terjalin sehingga perusahaan 

bisa memproduksi dengan lancar. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Atas Fungsi Pembelian Bahan Baku pada PT Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk Unit Sidoarjo” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah 

“Bagaimana sistem informasi akuntansi atas fungsi pembelian bahan baku yang 

ada pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Kantor Cabang Sidoarjo?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

sistem informasi akuntansi atas fungsi pembelian bahan baku yang ada pada PT 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk Kantor Cabang Sidoarjo 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

evaluasi dan sebagai sarana perbaikan yang diperlukan dalam sistem pembelian 

bahan baku. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk dilakukan 

penelitian selanjutnya. 


