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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia usaha pada era globalisasi ini dihadapkan pada situasi yang sangat 

ketat dan otomatis menuntut perusahaan untuk menjalankan suatu usahanya dengan 

lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya demi menjaga keberlangsungan 

usaha yang dijalankannya. Perusahaan sebagai organisasi bergantung pada sistem 

informasi untuk dapat bersaing dan mempertahankan bisnisnya terutama pada 

persediaan barang dagang (inventory) yang dianggap sangat penting oleh 

perusahaan, khususnya di bidang industri dan perdagangan (Bordan dan Hopwood, 

2006:3 dalam Amalia, 2017). 

Persediaan merupakan aktiva yang meliputi barang-barang milik 

perusahaan yang siap untuk dijual atau dipasarkan dalam kegiatan normal, atau 

barang yang masih dalam proses produksi dan perjalanan atau dalam bentuk bahan 

baku untuk digunakan dalam proses produksi.  

Dalam kegiatan perusahannya, persediaan merupakan aktiva lancar yang 

memiliki resiko tinggi jika tidak diperhatikan dengan benar. Karena jika tidak 

adanya persediaan, maka yang akan terjadi apabila perusahaan dihadapkan pada 

resiko yang dimana tidak dapat memenuhi keinginan dan permintaan para 

pelanggan, atas barang yang mereka inginkan, maka akan berdampak terhadap 

pendapatan perusahaan dan akan terganggu dengan adanya situasi seperti ini, 

karena secara tidak langsung dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh 
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keuntungan yang seharusnya didapatkan. Disisi lain apabila persediaan terlalu 

banyak ditimbun maka dapat menimbulkan resiko juga seperti persediaan akan 

hilang, rusak dan sudah tidak layak untuk digunakan. 

Salah satu elemen terpenting dalam neraca yaitu persedian, oleh karena itu 

dibutuhkan ketelitian yang ekstra dari segi pencatatan, penghitungan persediaan, 

penyimpanan persediaan serta berbagai perlakuan untuk mengelola persediaan 

yang ada agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian bahkan 

kecurangan. Menyadari hal tersebut, sebuah sistem akuntansi persediaan yang 

dirancang haruslah efektif dan efisien serta diharapkan dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

Sebuah informasi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena apabila 

suatu sistem yang kurang dalam memperoleh informasi akan mengakibatkan sistem 

menjadi mengecil dan akhirnya berhenti. Oleh karena itu agar sistem terus berjalan 

maka sistem tersebut harus tetap memperoleh informasi yang cukup dan berguna. 

Sistem informasi didasarkan pada komputer yang dikenal dengan istilah sistem 

informasi akuntansi. 

Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi yang tepat sangatlah 

penting, salah satunya perusahaan dagang, sistem informasi akuntansi akan sangat 

mennmbantu bagi seluruh perusahaan untuk persediaan dagangnya. Sebab, dengan 

adanya sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang, perusahaan dapat 

menghasilkan informasi yang berbentuk laporan persediaan barang yang 

bermanfaat, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan 
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dan untuk menentukan langkah-langkah yang akan di tempuh oleh perusahaan 

terutama dalam melaksanakan aktivitas proses penyediaan barang dagang. Dan 

laporan tersebut dapat digunakan untuk sebuah penilaian maupun untuk 

menganalisis kondisi perusahaan tersebut. 

Untuk dapat menjalankan sistem akuntansi tersebut secara maksimal, dapat 

memanfaatkan sistem informasi yang saat ini telah di dukung oleh komputer agar 

proses (siklus) akuntansi dapat berjalan optimal (efektif dan efisien) sehingga 

informasi keuangan yang disajikan lebih dapat ditingkatkan keandalannya. 

Karenanya, Sistem Informasi Akuntansi menggabungkan cakupan pembahasan 

yang cukup luas, yaitu bidang akuntansi, sistem informasi, dan penggunaan 

teknologi. 

Kesalahan dalam pencatatan barang masuk atau barang keluar pada 

perusahaan dagang akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan tersebut 

sehingga dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut, karena persediaan 

merupakan aset terbesar dari setiap perusahaan dagang persediaan juga merupakan 

bagian dimana kesalahan sering terjadi pada perusahaan dagang entah dilakukan 

dengan sengaja maupun tidak sengaja dari karyawan perusahaan 

PT. Fastrata Buana adalah perusahaan bisnis dari salah satu unit Kapal Api 

Grup. Perusahaan holding yang terdiri dari tujuh unit usaha, yaitu Sulotco Jaya 

Abadi, Santos Jaya Abadi, Agel Langgeng, Fastrata Buana, Excelso Multi Rasa, 

Santos Premium Krimer dan Weiss Tech. Permasalahan yang sering terjadi didalam 

perusahaan ini adalah terdapat selisih lebih atau kurang pada item barang tertentu, 
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adanya item barang yang terdapat di gudang namun tidak ada secara stock di sistem. 

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam, misalnya human error yaitu 

kesalahan dalam pengeluaran barang, dalam penginputan pemasukan ataupun 

pengeluaran barang, tidak sesuainya antara barang yang masuk ke dalam gudang 

dan yang diinput secara sistem, retur dalam proses yang belum terselesaikan secara 

sistem namun sudah masuk ke dalam gudang. Selain itu terdapat juga kesalahan 

sistem atau error system dikarenakan sistem informasi akuntansi persediaan yang 

kurang memadai sehingga barang belum diproses penuh secara sistem sedangkan 

di gudang barang tersebut sudah tidak ada atau sudah dikeluarkan. (observasi 

pertama dengan Bapak Vidi Pratama sebagai Staff bagian Akunting PT. Fastrata 

Buana Cabang Sukabumi pada 13 Juni 2019). 

Untuk setiap perusahaan dagang dengan adanya sistem informasi akuntasi 

persediaan barang dagang yang diterapkan oleh perusahaan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pimpinan dan manajer perusahaan terutama dalam 

pengambilan sebuah keputusan dan dalam menentukan langkah-langkah yang akan 

ditempuh oleh perusahaan terutama dalam melaksanakan aktivitas proses 

penyediaan barang dagang agar pendsitribusian berjalan dengan lancar.  

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis dapat dilihat berdasarkan tabel yang disajikan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Dessy 

Julyanti dan 

Trisnadi 

Wijaya 

(2017) 

 

  

Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan 

Barang Dagang  Pada 

Mega Phone Store. 

Mega Phone Store masih belum 

mempunyai sistem informasi 

akuntasi persediaan barang dagang 

yang efektif, terlihat dari adanya 

kesalahan pencatatan pada proses 

barang masuk dan barang keluar 

yang menyebabkan terjadinya 

selisih antara pencatatan dan bukti 

fisik maka Mega Phone Store 

memerlukan adanya perbaikan 

berupa pemisahan gudang antara 

barang retail dan grosir serta 

perubahan dari sistem lama ke 

sistem baru dengan memanfaatkan 

program Accurate. 

Putri Nur 

Amalia, Tri 

Lestari dan 

Siti 

Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan 

Barang Dagang Dalam 

Kelancaran 

Peranan sistem informasi akuntansi 

persediaan barang dagang dalam 

kelancaran pendistribusian pada 

gudang distributor PT. Indaco 
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Rosyafah 

(2017) 

Pendistribusian Pada PT 

Indaco Warna Dunia 

Surabaya. 

Warna Dunia Surabaya masih 

kurang memadai. 

Juliana 

Salim dan 

Trisnadi 

Wijaya 

(2017) 

Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi  

Persediaan Barang 

Dagang Pada  

Pt. Autochem Industry 

Cab. Palembang. 

PT. Autochem Industry Cab. 

Palembang memiliki sistem 

informasi akuntansi yang cukup baik 

akan tetapi masih memiliki 

kekurangan, dan apabila perusahaan 

ini mengubah sistemnya dari yang 

masih menggunakan Microsoft 

Excel menjadi aplikasi Accurate, 

maka dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam 

penginputan data, karena kelebihan 

dari aplikasi Accurate yaitu mampu 

menginput data secara otomatis dan 

dapat mempermudah perusahaan 

dalam penginputan datanya. 

Andini, 

Jantje dan 

Winston 

(2017) 

Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan 

Pelumas 

Sistem informasi akuntansi 

persediaan yang diterapkan di PT. 

Fajar Indah Kusuma masih bersifat 

manual dan sederhana, perusahaan 

kecil dan menengah cenderung 
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masih menggunakan sistem 

informasi akuntansi yang manual 

dan sederhana. 

 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang penulis uraikan, 

ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yakni buku referensi terkait 

sistem informasi akuntansi, persediaan barang dagang dan juga tempat penelitian. 

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama 

meneliti sistem informasi akuntansi persediaan. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Dagang pada PT. Fastrata Buana Cabang Sukabumi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Rumusan masalah yang bersifat deskriptif 

adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. (Sugiyono, 

2016:35). Dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang yang 

diterapkan PT. Fastrata Buana? 
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2. Bagaimana proses penerimaan barang yang dilaksanakan PT. Fastrata 

Buana? 

3. Bagaimana proses pengeluaran barang yang diterapkan PT. Fastrata 

Buana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian akan lebih terarah jika didalamnya terdapat tujuan dari 

penelitian tersebut yang berfungsi sebagai gambaran tentang arah penelitian yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi persediaan barang 

dagang yang diterapkan pada PT. Fastrata Buana. 

2. Untuk mengetahui proses penerimaan barang yang dilaksanakan PT. 

Fastrata Buana. 

3. Untuk mengetahui proses pengeluaran barang yang dilaksanakan PT. 

Fastrata Buana.  

1.4 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil identifikasi masalah 

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi yang mudah dioperasikan belum digunakan 

secara optimal. 

2. Masih sering terjadi selisih antara pencatatan persediaan manual dan 

sistem. 
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3. Sering terjadinya kesalahan dalam hal pengeluaran barang baik dalam 

hal jumlah barang maupun kesalahan dalam penginputan barang datang 

dan barang yang akan dikeluarkan. 

4. Sistem informasi akuntansi belum disesuaikan dengan kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

5. Sistem infrormasi yang digunakan oleh perusahaan belum memadai 

sehingga menghasilkan informasi yang kurang relevan dan akurat. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh 

berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat, diantaranya adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperoleh 

pengalaman, wawasan dan pemahaman yang lebih baik lagi 

mengenai sistem informasi persediaan barang dagang. Harapan 

dari penulis yaitu dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah 

didapat, dalam masa perkuliahan dan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih terhadap materi yang didapat dalam 

menyusun skripsi dan  dapat memperoleh gelar sarjana di 

Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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b. Bagi Pembaca 

Dengan membaca penelitian ini semoga pembaca dapat menambah 

wawasan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada bidang 

sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pemikiran untuk dapat mengetahui sistem informasi 

akuntansi persediaan barang yang dapat diterapkan dalam 

perusahaan. Selain itu penelitian ini mampu memberikan suatu 

masukan bagi perusahaan dalam proses analisis persediaan dan 

proses sistem informasi akuntansi sehingga dapat diketahui apakah 

hal tersebut mampu mendorong pendapatan perusahaan sehingga 

berkontribusi bagi keungan perusahaan.  

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi selaku lembaga pendidikan 

penulis dan lembaga pendidikan lainnya dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya akuntansi serta berguna sebagai bahan 

informasi dalam penelitian yang lebih lanjut. 

 


