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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia usaha saat ini, perusahaan dihadapkan dengan situasi dan 

kondisi persaingan yang sangat ketat sehingga perusahaan dituntut untuk lebih 

efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya (Esteria, dkk. 2016). Untuk 

mewujudkan keefektifan dan efisien, perusahaan memerlukan sistem yang 

menyatukan bagian – bagian perusahaan yang berkaitan dalam kesatuan 

manajemen (Fahmi, dkk. 2015). Dengan demikian, pengelolaan sistem 

informasi yang baik diperlukan perusahaan untuk pengambilan keputusan 

secara tepat dalam menentukan strategi dan kebijakan perusahaan (Juwitasary, 

dkk. 2015). 

Menurut Mulyadi  (2016) Sistem akuntansi adalah suatu jaringan 

prosedur perusahaan dalam mencatat dan laporan yang dikoordinasi sedemikian 

rupa yang berguna untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak 

manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Romney dan Steinbart (2016), 

sistem informasi akuntansi yang efektif penting untuk menunjang keberhasilan 

jangka panjang perusahaan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk 

mengawasi aktifitas – aktifitas yang terjadi di perusahaan, sehingga kinerja 

perusahaan dapat diketahui. Selain itu, informasi yang cepat dan berkualitas 

digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan  dan sebagai 

pertanggung jawaban terhadap pihak – pihak yang berkepentingan.
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Di dalam perusahaan aktifitas yang memerlukan sistem informasi 

akuntansi salah satunya adalah pembelian dan persediaan. Perusahaan harus 

selalu mengontrol pembelian barang dagang agar ketersediaan barang dagang 

tidak mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan. Kemudian, aktifitas 

tersebut dapat dijadiakan petimbangan dalam menetukan pembelian barang 

dagang apabila persediaan sudah menipis (Juwitasary, dkk. 2015). 

Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi atas pembelian dan 

persediaan, diharapkan perusahaan bisa memanfaatkan sistem tersebut guna 

mengurangi penyimpangan yang akan terjadi dangan melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan dan juga sistem pengendalian yang baik. Sehingga perusahaan 

dapat menjaga kelancaran dan keberlangsungan perusahaan (Juwitasary, 2015). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Juwitasary, dkk (2015) 

menyimpulkan bahwa pada pengendalian internal pembelian dan persediaan 

masih lemah, maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik agar dapat 

memudahkan pihak perusahaan dalam mengontrol proses bisnis yang berjalan. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Purwoko (2010) menghasilkan pada 

pembelian dan persediaan masih mengunakan proses manual sehingga 

keamanan data barang dan data pembelian tidak efektif dan efisien. 

Hasil peneliatian yang dilakukan oleh Windiyati (2017), bahwa sistem 

persediaan bahan baku sudah dilakukan dengan komputerisasi dan manual yang 

sederhana,  tetapi masih ada kelemahan seperti ketidak sesuaian antara jumlah 

persediaan yang ada pada gudang dengan jumlah yang ada pada catatan 
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persediaan kerena tidak maksimalnya penerapan pada fungsi karyawan yang 

ada. Dan dalam menentukan pembelian barang juga masih menggunakan 

perkiraan sehingga sering terjadi kekosongan atau kelebihan persediaan. 

Putra dan Syafni (2011) menyimpulkan penelitiannya bahwa sistem 

informasi akuntansi atas persediaan obat pada rumah sakit syuhada’ haji Blitar 

masih terdapat perangkapan tugas dalam kegiatan pembelian, penjualan dan 

bertanggungjawab dalam persediaan. Masih terdapat pula dokumen yang 

kurang efektif karena dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tujuan 

pengendalian.   

Sumual dan Lintje (2014) menyimpulkan penelitiannya bahwa 

pengendalian intern untuk siklus persediaan barang dagang pada SPBU 

Kolongan sudah menerapkan unsur – unsur pengendalian intern berdasarkan 

COSO secara efektif. Namun masih ada hal – hal yang harus diperbaiki, seperti 

SPBU Kolongan sebaiknya memiliki internal audit demi tercapainya 

pengawasan yang lebih baik, untuk terus meningkatkan pengendalian intern. 

Prastowo (2017) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa pada UD 

Puteri Bakery sudah menerapka sistem informasi akuntansi persediaan, 

sehingga mempermudah dalam  penyimpanan dokumen dan catatan yang 

dibutuhkan perusahaan. Tetapi, sistem pengendalian internal masih lemah 

kerena pemisahan tugas karyawan kurang maksinal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suleman, dkk (2017) menghasilkan 

bahwa PT Fajar Indah Kusuma belum menerapkan sistem informasi akuntansi 
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persediaan secara baik, hal ini dilihat pada bagian gudang hanya memiliki 1 

karyawan yang merangkap semua pekerjaan yang dapat mengakibatkan resiko 

kekeliruan dan pengendalian internal juga masih lemah dilihat dari cara 

perhitungan persediaan yang dilakuakan oleh semua karyawan yang 

menimbulkan resiko manipulasi data karena kurangnya pengawasan. 

Penelitian ini dilakukan pada Toko Nusantara Grosir Kepanjen yang 

begerak dalam bidang perdagangan. Toko Nusantara Grosir Kepanjen 

merupakan salah satu pasar swalayan yang menjual berbagai kebutuhan untuk 

sehari – hari dari produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup 

lainnya. Toko Nusantara Grosir Kepanjen melakukan pembelian dengan 

membeli barang – barang dari pemasok untuk menunjang menunjang kegiatan 

usahanya. Untuk mendukung kelancaran sistem pembelian pada perusahaan 

maka diperlukan penyusunan prosedur, yaitu: (1) Prosedur permintaan 

pembelian (2) Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok 

(3) Prosedur pemesana pembelian barang (4) Prosedur penerimaan barang (5) 

Prosedur pencatatan utang (6) Prosedur distribusi pembayaran (Wulandari & 

Kristianto, 2012). 

Aktifitas  pembelian dan persedian barang dagang  yang dilakukan 

mengharuskan Toko Nusantara Grosir memiliki sistem informasi yang baik, 

dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan persediaan dan sistem 

pengendalian, diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi 

dengan baik sehingga penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di 

perusahaan dapat berkurang dan menjaga keberlangsungan operasi perusahaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas persediaan pada Toko 

Nusantara Grosir Kepanjen? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi atas persediaan pada Toko 

Nusantara Grosir Kepanjen sudah efektif? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada aktifitas persediaan 

barang dagang pada Toko Nusantara Grosir Kepanjen. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan 

sistem informasi akuntansi atas persediaan pada Toko Nusantara Grosir 

Kepanjen dan memberikan gambaran tentang penerapan sistem informasi 

akuntansi persediaan barang dagang pada Toko Nusantara Grosir Kepanjen. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

reverensi untuk penelitian sejenis dan juga dapat mengembangkan ilmu 

akuntansi khususnya sistem informasi akuntansi atas persedian. 

b. Manfaat Praktis 
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Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan 

oleh pemilik Toko Nusantara Grosir Kepanjen agar sistem informasi 

akuntansi atas persediaan menjadi lebih baik dan dimanfaatkan untuk 

mempermudah operasional perusahaan. 


