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BAB I 

        PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perusahaan yang pesat di berbagai bidang membuat 

perusahaan harus mempunyai suatu sistem informasi yang mempunyai daya saing, 

oleh sebab itu diperlukan suatu sistem informasi yang mendukung pengendalian 

terkait persediaan agar perusahaan senantiasa dapat terhindar dari resiko pada 

suatu waktu tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan (Bodnar dan Hopwood, 

2006). Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur berupa mengumpulkan, 

memproses data menjadi informasi dan mendistribusikan informasi tersebut ke 

para pengguna (Hall, 2016). Unsur-unsur dalam sistem akuntansi berupa formulir, 

catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan 

manajemen untuk pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).  

Penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan memiliki peranan 

penting karena dapat membantu pihak perusahaan untuk mencapai keberhasilan 

jangka panjang secara efektif dan juga dengan prosedur atas sistem informasi 

yang jelas dan akurat mengenai persediaan bahan baku mulai dari tahap 

pembelian hingga pengeluaran yang dapat dijadikan tolak ukur keefektifan sistem 

yang diterapkan dalam perusahaan sehinggga dapat menekan resiko 

penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu proses produksi (Romney 

dan Steinbart, 2015). 

Oleh sebab itu perusahaan harus mempunyai sistem informasi yang saling 

terkait dan dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk proses 

pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan (Romney dan 

Steinbart, 2015). Sistem Informasi Akuntansi Bahan Baku adalah salah satu cara 

untuk menyajikan suatu aktivitas prosedur permintaan atas pembelian terhadap 

persediaan, prosedur pembelian bahan baku, dan prosedur peneriman dan 

pengeluaran bahan baku kepada pihak menajemen sebagai alat bantu dalam 

pencapaian tujuan perusahaan (Midjan dan Susanto, 2015). 
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Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam persediaan 

bahan baku dapat membantu menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi yang nantinya diolah menjadi suatu informasi akuntansi 

yang digunakan untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan 

(Mulyadi, 2016). Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan baik dapat 

menambah nilai organisasi seperti peningkatkan kualitas dan pengurangan biaya 

produksi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, dan 

meningkatkan struktur pengendalian internal sehingga dapat meminimalkan 

resiko kesalahan ,kecurangan dan kegagalan sistem (Romney dan Steinbart, 

2015). 

Beberapa resiko yang dapat terjadi terkait dengan persediaan adalah adanya 

data yang tidak akurat mengenai penilaian persediaan bahan baku yang 

berdampak pada resiko kegagalan dalam pembuatan barang jadi secara tepat 

waktu serta kehilangan atau kerusakan data yang disengaja maupun tidak 

disengaja, oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang baik dalam suatu 

perusahaan (Romney dan Steinbart, 2015). 

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan Khomarudin (2018) dan Suryandi (2011) menemukan kelemahan yang 

terjadi berupa tidak adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dimana bagian 

gudang merangkap fungsi penerimaan barang sehingga dapat menimbulkan resiko 

penyimpangan serta perangkapan pada fungsi akuntansi yang sekaligus sebagai 

fungsi keuangan. Penelitian Viola et al. (2017) menjelaskan kelemahan dalam 

kelengkapan dokumen terkait pencatatan penjualan dan persediaan dalam 

perusahaan. Dalam penelitian Andhani (2014) dan Suryani et al. (2017) 

menjelaskan kelemahan yang ditemukan dalam perusahaan yaitu tidak adanya 

prosedur pengecekan fisik dan pengawasan yang baik terkait dengan persediaan 

bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi persediaan bahan baku penting untuk diterapkan dalam 

menunjang kelancaran aktivitas sebuah perusahaan. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
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Pada Persediaan Bahan Baku (Studi kasus pada CV. Anugerah Tani Makmur, 

Gresik)”. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada CV. Anugerah Tani 

Makmur ditemukan beberapa kelemahan berupa tidak adanya pencantuman 

tanggal estimasi barang diterima pada dokumen pesanan pembelian (PO) sehingga 

ketika terjadi keterlambatan pengiriman barang tidak dapat langsung dilaporkan 

kepada bagian pembelian. Hal ini dapat mengakibatkan kekosongan stok bahan 

baku dan mengakibatkan kegiatan proses produksi menjadi tertanggu karena 

kosongnya bahan baku yang dibutuhkan. Pada dokumen pengeluaran barang dan 

kartu stok barang belum mencantumkan kolom tanda tangan atau otorisasi dan 

tidak adanya keterangan mengenai staff yang membuat dokumen yang seharusnya 

dicantumkan sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi 

kesalahan pencatatan dokumen tersebut. Pada dokumen pesanan pembelian (PO) 

dan Surat Jalan belum dicantumkan unit terkait sebagai pihak yang 

bertanggungjawab dalam melakukan otorisasi dokumen tersebut sehingga dapat 

menyulitkan penelusuran ketika terjadi kesalahan pencatatan. Pencatatan yang 

dilakukan masih berupa dokumen manual, perlu adanya pengaplikasian 

pencatatan secara terkomputerisasi untuk memudahkan akses terhadap informasi 

ketika dibutuhkan serta sebagai back up data agar ketika terjadi kehilangan 

informasi masih ada back up data yang tersimpan dalam komputer.  

 

 

 



4 
 

 
 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku pada 

CV. Anugerah Tani Makmur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku pada CV. 

Anugerah Tani Makmur dan dapat memberikan gambaran tentang penerapan 

sistem infomasi akuntansi persediaan bahan baku pada CV. Anugerah Tani 

Makmur. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi untuk penelitian 

serupa tentang sistem informasi akuntansi pada persediaan bahan baku dan dapat 

menjelaskan permasalahan tentang sistem informasi akuntansi persediaan bahan 

baku pada CV. Anugerah Tani Makmur. 

  


