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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, informasi merupakan salah satu hal yang sangat 

penting bagi setiap badan usaha. Informasi yang lengkap dan tepat,  dapat 

mengarahkan dan memperlancar jalannya kegiatan operasional perusahaan. 

Pimpinan dan manajer membutuhkan informasi yang relevan, tepat waktu, 

dan akurat yang mencerminkan kondisi fisik perusahaan guna membantu 

perencanaan sekaligus koordinasi dan pengendalian kegiatan operasional 

badan usaha untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan.  

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi pada PT. Donner 

Kebab adalah sistem informasi aplikasi pembelian bahan baku, maka perlu 

dilakukan pemeriksaan atas sistem informasi berbasis komputer, sehingga 

pentingnya audit terhadap Input Control dapat memberikan dampak positif 

bagi perusahaan. Kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan 

dalam pemasukan data masih tetap ada apabila tidak dikendalikan dengan 

baik. Hal tersebut akan berakibat buruk bagi organisasi, seperti kehilangan 

data, data tidak diketahui dimana keberadaanya dan kesalahan input data 

tersebut akan berdampak pada proses selanjutnya. Pemakaian aplikasi Input 

Control yang salah dapat menimbulkan resiko – resiko baru, sehingga 

diperlukan metode audit atau pemeriksaan dan pengendalian data yang 

baru, dengan demikian dalam lingkungan yang telah terkomputerisasi harus 

diterapkan aktivitas pengendalian untuk mengurangi resiko kesalahan 

terutama kesalahan dalam pengambilan data, persiapan data, dan 

pemasukan data untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan benar-

benar akurat dan dapat diandalkan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang muncul bagaimana mengaudit input Control pada aplikasi pembelian di 

PT.Donner Kebab khususnya Data Input Methods, Source Document 

Design, Data Entry Screen Design, Validation of Data Input Existance 

Control? 

 

1.3. Tujuan Pembahasan 

 Pembuatan laporan ini bertujuan ini untuk mengetahui Input Control 

pada aplikasi pembelian di PT.Donner Kebab khususnya Data Input 

Methods, Source Document Design, Data Entry Screen Design, Validation of 

Data Input dan Existance Control. 

 

1.4. Ruang Lingkup Kajian 

Dalam penulisan laporan ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian 

hanya pada : 

1. Data Input Methods 

2. Source Document Design 

3. Data-Entry Screen Design 

4. Validation of Data Input 

5. Existance Control 

6. Audit Input Control hanya dikhususkan untuk aplikasi pembelian di PT. 

Donner Kebab yang berada di jalan Batununggal Indah IX No 37-39.  

7. Tugas akhir ini mengacu pada buku Ron Webber. (1999). Information 

System and Audit (first edition). Upper Saddle River, New Jersey : 

Prentice – Hall, Inc. dan Shneiderman, Ben. Designing The User 

Interface, 2005. 

8. Observasi langsung pada aplikasi hanya sebatas hak akses kepala 

gudang. 
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1.5. Sumber Data 

Sumber data dan informasi yang diperoleh dalam penyusunan laporan 

ini berasal dari tempat dilakukannya tugas akhir, yakni PT. Donner Kebab. 

Sedangkan sumber data sekunder juga didapatkan dari  beberapa referensi 

buku, internet, dan sumber-sumber lainnya. 

 

1.6. Sistematika Penyajian 

Berikut adalah sistematika penyajian dalam laporan Tugas Akhir ini : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang penjelasan, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, sumber data dan 

sistematika penyajian laporan Tugas Akhir. 

 BAB II  KAJIAN TEORI 

Berisikan tentang teori yang dipakai dalam penyusunan 

laporan untuk proses analisis dan audit. 

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI 

Berisi tentang analisa proses bisnis, data-data yang 

akan diperoleh dari perusahaan, prosedur yang akan 

dipakai, serta perbaikan sistem kinerja dalam pembelian. 

 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan mengenai hasil analisis penulis yang 

dapat diambil dan saran penulis untuk membuat 

perkembangan penulisan laporan dikemudian hari. 

 


