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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era gobalisasi saat ini, persaingan yang terjadi didalam dunia bisnis

semakin ketat dan cepat. Semua Negara didunia ini terus berlomba mengerahkan

segala sumber daya yang dimiliki agar dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan

perkembangan yang terjadi. Ini merupakan hal yang wajar karena salah satu indikasi

suatu Negara dikatakan Negara maju dapat dilihat dari petumbuhan dan

perkembangan dunia usahanya.

Perdagangan di Asia Tenggara saat ini juga memasuki era perdagangan bebas

yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, khususnya perekonomian. Kemajuan

perekonomian yang terjadi pada saat ini menyebabkan persaingan yang semakin

ketat dalam dunia usaha. Dengan demikian perlu diupayakan agar perusahaan

mampu bertahan menghadapi persaingan tersebut. Setiap jenis perusahaan seperti

jenis perusahaan dagang, manufaktur maupun jasa menggunakan system informasi

akuntansi untuk mengolah data keuangan atau akuntansi agar dapat menghailkan

informasi akuntansi yang akurat.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang bergerak maju dan

saat ini sudah tergolong menjadi Negara semi industry, juga tidak mau ketinggalan

dengan menggalakan kegiatan usaha disemua sektor dalam mengatisipasi

perkembangan dunia.
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Didalam perusahaan manufaktur bagian produksi bertanggung jawab

memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan

ekuipmen yang ada. Untuk itu bagian produksi memerlukan bahan baku sebagai

masukannya Karena kebutuhan bahan baku tersebut bersifat rutin dan biasanya

dalam jumlah yang besar. Umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan

Persediaan bahan baku bagi pemenuhan kebutuhan proses produksinya untuk jangka

waktu tertentu. Penyelengaraan persediaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

kelancaran proses produksi perusahaan. Untuk meminimalisasi masalah dalam

persediaan, maka suatu pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat

penting, karena pengendalian tersebut dapat mendorong tercapainya efekivitas dan

efisiensi penggunaaan sumber daya manusia, dan juga memberikan informasi yang

akurat untuk pembuatan keputusan intern, seperti keputusan mengenai hasil produksi

yang tepat, kualitas produksi yang akan dijual, dan biaya produksi. Dengan

pengendalian intern yang memadai, diharapkan akan menunjang kelancaran proses

produksi dalam perusahaan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur di kota

bandung. Perusahaan ini adalah salah satu dari beberapa perusahaan manufaktur

yang berkembang. Sejauh ini PT X memperoleh respon yang positif dari karyawan,

pelanggan dan masyarakat. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi PT X dalam

system produksi  yang mengakibatkan jumlah bahan baku yang dipergunakan dan

persediaan produk jadi tidak sesuai. Hal ini dapat memberikan informasi akuntansi

yang kurang akurat oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam system infomasi

yang baik agar tujuan perusahaan terlaksana dengan baik.
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Dengan penyusunan penelitian ini, maka penulis berusaha untuk menganalisis

pokok permasalahan yang terdapat pada siklus produksi di PT X. Penulis bermaksud

untuk menganalisa system informasi akuntansi perusahaan yang telah berjalan dan

membuat suatu rancangan system yang baik untuk membantu memberikan informasi

mengenai data yang akurat, efektif dan efisien.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mencoba

menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS PENERAPAN SISTEM

INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS

PENGENDALIAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS PADA PT.CENTRAL

GEORGETTE NUSANTARA SPINNING)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan topik masalah

sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan sudah

berjalan dengan baik ?

2. Bagaimana peranan sistem informasi akutansi dalam menunjang

efektivitas pengendalian persediaan  ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian itu adalah

sebagai berikut:

1. Mempelajari sistem informasi akuntansi pada perusahaan.
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2. Mempelajari kelemahan dari sistem informasi akuntansi produksi dalam

menunjang efektivitas pengendalian persediaan perusahaan.

3. Mencoba memperbaiki informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas

pengendalian persediaan perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis untuk

memperoleh gambaran secara langsung, bagaimana teori yang

didapatkan di bangku kuliah dan kepustakaan dapat diterapkan dalam

praktek sesungguhnya dan juga menjadi salah satu syarat dalam

mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen

Maranatha.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran yang berguna

sebagai bahan referensi, khususnya bagi semua pihak yang berhubungan

dengan produksi supaya dapat digunakan dalam menunjang  sistem yang

berjalan.
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3. Pembaca

Penulis berharap dapat memberikan masukan, informasi, gambaran yang

lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulisan

skripsi ini serta diharapkan penelitian ini mampu memperluas wawasan

akademika dan rekan mahasiswa/mahasiswi Universitas Kristen

Maranatha.


