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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan usaha  pada perusahaan, bahan utama proses kegiatan 

produksi adalah  bahan baku. bahan baku adalah unsur-unsur yang belum diolah 

yang digunakan dalam proses pabrikasi (Simamora, 2000:257). Jika dalam 

perusahaan terjadi kekurangan bahan baku maka ,menimbulkan terhambatnya 

proses produksi. Langkah yang dilakukan perusahaan untuk menyediakan bahan 

baku yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku. Penerapan pembelian bahan 

baku harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan agar berjalan dengan baik. 

Adapun menurut (Mulyadi 2009), sistem akuntansi merupakan formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan, dan informasi bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai hasil operasi pengelolaan 

perusahaan.  

Semakin baik dan akurat informasi yang diperoleh, maka semakin tepat 

keputusan yang akan dihasilkan. Selain memberikan informasi yang akurat 

kepada manajemen informasi dan efektif dapat melakukan pengendalian internal. 

Pada pelaksanaan sistem informasi akuntansi dibutuhkan pengendalian intern. 

Pengendalian intern bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, 

melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian 
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yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun pihak luar perusahaan. Selain itu juga 

dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Agar 

dapat berjalan efektif, pengendalian intern memerlukan adanya pembagian 

tanggungjawabnya secara khusus (Widjajanto, 2001). 

Dalam system informasi akuntansi siklus-siklus pemprosesan transaksi salah 

satunya adalah siklus pengeluaran yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-

kewajiban yang berkaitan (Bodnar dan Hopwood, 2000). Salah satu bagian dari 

siklus pengeluaran adalah pembelian. Baik pembelian bahan baku untuk jenis 

perusahaan manufaktur atau pembelian produk untuk jenis perusahaan dagang. 

Transaksi pembelian melibatkan bagian-bagian seperti bagian gudang 

(permintaan), pembelian, penerimaan, utang dagang, keuangan dan akuntansi 

(Mulyadi, 2008). Sistem pembelian mencakup prosedur permintaan pembelian, 

prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order 

pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur 

distribusi pembelian (Mulyadi, 2008). Semua prosedur harus dijalankan secara 

efektif dan efisien untuk melaksanakan suatu sistem pembelian yang baik. 

Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV Bagus Agriseta Mandiri 

Batu melalui prosedur-prosedur. Perusahaan banyak memiliki fungsi yang terkait 

yang tentunya fungsi-fungsi ini saling bekerjasama dalam melakukan pembelian 

bahan baku mulai  memesan sampai dengan datangnya bahan baku. Masing-

masing fungsi mempunyai tanggungjawab yang berbeda-beda. Seperti bagian 

produksi yang selalu mengecek bahan baku yang ada digudang apakah selalu 
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terpenuhi untuk setiap produksi, dan juga mengecek bahan baku yang layak atau 

tidak sebagai bahan produksi karena kualitas produk sangat penting untuk 

produksi di perusahaan. bagian yang bertugas untuk melakukan  persetujuan 

pembelian dilakukan oleh bagian produksi yang menginginkan pembelian bahan 

baku yang sudah hampir habis. Bagian bahan baku bertugas melakukan 

pembelian, kemudian bagian administrasi membuat pembukuan dan otorisasi, 

bagian kasir melakukan pembayaran. Pemisahan tugas ini berfungsi supaya tidak 

terjadi kecurangan-kecurangan dalam transaksi pembelian bahan baku. Meskipun 

memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda tetapi harus saling bekerjasama 

guna memperlancar pembelian bahan baku perusahaan karena dalam perusahaan 

ini tidak ada konsistensi antara job desk dengan kenyataan diperusahaan, 

kemudian ditakutkan akan terjadi rangkap jabatan. 

Pada kelemahan penelitian terdahulu masih belum dilakukan dengan 

prosedur yang baik. Kelemahan pada sistem informasi akuntansi pembelian bahan 

baku masih dilakukan dengan prosedur yang kurang baik. Permasalahan masih 

sering muncul pada format formulir memo permintaan pembelian, format formulir 

penerimaan barang, adanya perangkapan fungsi pada bagian Gudang, formulir 

belum bernomor urut cetak dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan mendadak 

terhadap catatan akuntansi (ambarwati, isharaji 2012). Perangkapan fungsi antara 

penerimaan dan penyimpanan serta penyebaran dokumen tidak merata 

(Sinaipar,2015). Kemudian penelitian (permata, dkk 2017) sebenarnya sudah 

berjlan dengan baik hanya saja terjadi masalah koneksi jaringan yang mengalami 

error saat penginputan data hal ini disebabkan adanya alat yang rusak, sehingga 
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penginputan data di dalam sistem menjadi terhambat. Pada penelitian 

(Septianisa,2010) sudah baik tapi masih kurang dibenahi terkait permasalahannya 

adanya penggabungan fungsi dan beberpa dokumen dan catatan yang kurang 

lengkap. Untuk perangkapan fungsi pada bagian penyimpanan dan operasi, 

penggunaan dokumen yang telah memadai tetapi belum bernomor urut tercetak 

dan masih terdapat beberapa dokumen yang formatnya belum baku. Selain itu, 

terdapat prosedur pembelian bahan baku yang tidak dilaksanakan secara 

konsekuen (Asih,2010). Beberapa penelitian ini melakukan penelitian terkait 

system informasi akuntansi pembelian bahan baku namun objeknya berbeda. 

Beberapa penelitian ini memberikan inspirasi bagi peneliti guna meneliti sistem 

informasi akuntansi. Untuk lebih memperhatikan terhadap masalah-masalah yang 

timbul dari penelitian sebelumnya, setelah memperhatikan penelitian sebelumnya 

peneliti dapat lebih memfokuskan terhadap masalah-masalah tersebut. 

CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu merupakan perusahaan yang bergerak di 

industri makanan. Perusahaan ini dalam memproduksi membutuhkan bahan baku. 

Bahan baku tersebut didapatkan melalui pembelian. Perusahaan melakukan 

pembelian bahan baku secara tunai. Sistem pembelian bahan baku yang 

diterapkan di CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu melibatkan bagian-bagian yang 

terkait. Kualitas makanan yang dikirim tergantung pada kualitas bahan baku yang 

yang digunakan, sehingga kegiatan produksi memerlukan adanya bahan baku. 

Pembelian bahan baku yang berkualitas membuat produk yang berkualitas pula. 

Dengan melihat uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan 

mempelajari ini dikarenakan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan 
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menurut kepala bagian agrowisata CV Bagus Agriseta Mandiri Batu masih ada 

banyak kelemahan terkait formulir masih kurang informatif. Pengotorisasian yang 

dilakukan alam formulir hanya dilakukan satu pihak, padahal penggunaannya 

dilakukan banyak pihak. Kemudian lampiran yang mendampingi lampiran dalam 

perusahaan masih tidak terdapat dan laporan akhir dalam perusahaan kurang 

relevan dan reliable karena belum terdapat bukti kas keluar. Sehingga dengan ini 

penting bagi peneliti untuk menganalisis sistem informasi akuntansi yang 

berfokus kepada pembelian bahan baku sesuai dengan tujuan sebagaimana yang 

tersirat dalam pentingnya sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk 

membantu pihak internal dan pihak eksternal dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian sehubungan dengan aktivitas pada suatu institusi atau perusahaan 

(Mulyadi, 2016). Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian evaluasi sistem informasi akuntansi pembelian pada CV. Bagus 

Agriseta Mandiri Batu. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditetapkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam pembelian bahan baku pada CV. 

Bagus Agriseta Mandiri Batu ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

Untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi dalam pembelian bahan baku 

pada CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan mahasiswa 

sekaligus menambah referensi bagi penelitian lain yang terkait dengan 

permasalahan sistem informasi akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi penunjang positif bagi 

pihak manajemen CV Bagus agriseta Mandiri Batu dengan memberikan 

analisis serta rekomendasi yang jelas untuk permasalahan yang berhubungan 

dengan sistem informasi akuntansi atas pembelian bahan baku.



 

 

 

 




