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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di dunia yang semakin kompetitif, perusahaan yang berorientasi pasar

merupakan salah satu kebutuhan utama bagi perusahaan yang memproduksi

barang dan jasa. Setiap perusahaan harus mencoba memperluas pangsa pasar dari

pasar yang ada. Perusahaan yang baik akan selalu berusaha mengembangkan dan

menganalisa kebutuhan pasar dan perusahaannya, memberikan sesuatu yang

terbaik bagi pasar dan perusahaan itu sendiri agar dapat mempertahankan dan

mengembangkan perusahaaannya tersebut.

Perusahaan didirikan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai hasil usaha

yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Manajemen

perusahaan mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk mengolah sumber

daya modal, material, mesin dan manusia.

Persaingan yang semakin kompetitif mengharuskan perusahaan

menetapkan standar kualitas produknya dengan harga yang relatif terjangkau yang

berani bersaing di pasaran. Hal ini jiga bisa terjadi karena kualitas suatu produk

menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk menembus pasar. Persoalan akan

terjadi apabila produk yang di hasilkan produk yang sama di hasilkan oleh

perusahaan lain dan dengan harga yang jauh dibawah harga yang ditawarkan

dibandingkan dari produk yang dibuat diperusahaan.

CV Kurnia Meubel sebagai salah satu perusahaan meubel terbesar di

Sukabumi telah merasakan persaingan yang diberikan oleh pesaing-pesaingnya.



2

Seperti Meubel Rumah Q-ta yang merupakan salah satu pesaingterberat yang

berusaha merebut pasar meebel di Sukabumi. Hal ini terbukti di halaman

internetyang menggambarkan kunjungan konsumen per minngu lebih tinggi di

bandingkan dengan kunjungan konsumen ke CV Kurnia Meubel, selain itu dari

segi harga yang di tawarkan Meubel Rumah Q-ta menawarkan harga yang lebih

terjangkau di bandingkan dengan CV Kurnia Meubel.

Solusi untuk mengatasi persaingan tersebut adalah dengan menetapkan atau

mengembangkan suatu sistem akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi yang

memadai CV Kurnia Meubel dapat menyajikan informasi akuntansi yang

diperlukan oleh pimpinan dan manajer untuk mengambil keputusan. Sistem

akuntansi yang diterapkan harus dapat menciptakan suatu pengendalian internal

yang baik atas adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jika sistem

akuntansi tidak diterapkan dalam suatu perusahaan maka perusahaan tidak dapat

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dan manajer dalam

mengambil keputusan dan tidak akan tercipta suatu pengendalian internal yang

baik, dan dapat menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan di dalam

perusahaan.

Salah satu kegiatan penting dalam suatu perusahaan industri atau manufaktur

adalah kegiatan produksi. Kurang dikelolanya aktivitas produksi dengan baik,

secara langsung akan merugikan perusahaan karena menyebabkan tingginya biaya

produksi sehingga sasaran penjualan tidak tercapai. Sistem pencatatan produksi

dan dokumen merupakan salah satu persyaratan agar aktivitas produksi

perusahaan akan berjalan dengan baik. Informasi yang dihasilkan sangat penting



3

sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian internal dalam

produksi karena aktivitas produksi berpengaruh dalam kelangsungan hidup

perusahaan. Sistem akuntansi produksi perusahaan penting untuk di desain. Hal

ini karena aktivitas produksi perusahaan merupakan inti hidup perusahaan industri

atau manufaktur dan pimpinan perusahaan beserta para manajer membutuhkan

informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai aktivitas produksi untuk

menjamin efisiensi biaya produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Proses Produksi merupakan aktivtas utama dalam perusahaan manufaktur,

jika proses produksi tidak direncanakan dan dilaksanakan secara memadai dapat

berakibat tujuan proses produksi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

perusahaan tidak akan tercapai. Dalam hal ini maka proses produksi menjadi tidak

efektif.

Berikut akan membahas mengenai bagaimana sistem akuntansi dapat

membantu dalam proses perencanaan produksi dalam perusahaan manufaktur

yang bergerak dalam di bidang meubel. Dalam proses produksi perlu

direncanakan biaya yang mungkin dikeluarkan selama proses produksi dengan

tujuan untuk menentukan harga pokok produksi dan menentukan harga jual yang

sesuai dengan daya beli konsumen. Dalam hal ini proses produksi menjadi tidak

efisien jika biaya produksi tidak direncanakan terlebih dahulu sehingga

mengakibatkan sulitnya menentukan harga pokok produksi dan harga jual yang

sesuai dengan daya beli konsumen. Perencanaan dan pengimplementasian proses

produksi menjadi sangat penting bagi CV Kurnia Meubel untuk menjaga

efektivitas proses produksi, sehingga peranan sistem akuntansi menjadi sangat
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dominan untuk menghasilkan informasi tentang biaya-biaya yang menjadi beban

perusahaan. Dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi proses

produksi CV Kurnia Meubel dapat menekan biaya sehingga dapat menentukan

harga yang bersaing dengan pesaing-pesaing yang mencoba menguasai kota

Sukabumi. Dengan begitu CV Kurnia Meubel dapat tetap bertahan dari pesaing-

pesaing yang ada dan tetap menguasai pasar di wilayah Sukabumi.

Salah satu kegiatan manajemen produksi yaitu mengadakan perencanaan

sistem produksi. Untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak ekonomis,

maka dibutuhkan salah satu alat bantu manajemen yang dapat menunjang

efektivitas perencanaan sistem produksi. Melalui sistem informasi yang akurat

mengenai data akuntansi akan dapat memberikan dukungan bagi manajemen

untuk pengambilan keputusan.

Di dalam suatu perusahaan kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan

yang sangat penting, sehingga memerlukan perencanaan dan pengendalian biaya

produksi. Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting untuk

kemajuan suatu perusahaan, dengan adanya sistem informasi akuntansi,

perusahaan bisa melakukan semua kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu output dari sistem informasi akuntansi juga dapat di

pertanggungjawabkan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Tidak hanya itu, dalam menjalankan perusahaan juga perlu melakukan

perencanaan keuangan yang baik, sistem akuntansi di kombinasikan dengan

pengelolaan keuangan dan perencanaan produksi yang baik pastinya akan

menghasilkan hasil yang lebih baik.
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Perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam

manajemen perusahaan. Dengan melakukan perencanaan yang tepat pada proses

produksi maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu

meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan kurang mampu

melakukan perencanaan produksi dengan baik maka akan menimbulkan suatu

keterlambatan supply dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi.

Perencanaan produksi pada dasarnya berkaitan dengan kapasitas produksi,

sumber daya yang tersedia mulai dari hal material, peralatan pendukung, dan lain

sebagainya. Dimana dalam melakukan perencanaan produksi sebaiknya dilakukan

berdasarkan hasil analisa dari permintaan konsumen terhadap produk yang

dipasarkan yang didapat dari informasi informasi yang diuraikan dalam sistem

akuntansi. Hal itu menghindari terjadinya kesenjangan antara produk yang

diminta di pasar dengan produk yang di produksi oleh perusahaan. Sehingga perlu

melakukan tindakan untuk mensinkronisasi antara perencanaan produksi dengan

rencana penjualan yang berdasarkan marketing forecast (perkiraan). Dari

marketing forecast tersebut maka dapat dilakukan proses perhitungan kebutuhan

bahan, kapasitas produksi yang dibutuhkan, dan hal pendukung lainnya yang

diperlukan dalam perencanaan produksi agar kualitasnya terjamin dan tepat.

Seperti fenomena yang pada CV Kurnia Meubel diantaranya, terjadi pada

bagian produksi dimana jumlah produksi meubel yang dialami oleh perusahaan

CV. Kurnia Meubel masih sering terjadi fluktuasi antara jumlah produksi, jumlah

penjualan dan jenis-jenis produksi meubel, sehingga mengakibatkan apabila

produksi meubel diadakan terlalu besar maka perusahaan ditakutkan akan
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mengalami kerugian, sebaliknya bila produksi diadakan terlalu sedikit maka

perusahaan mendapat keluhan dari konsumen karena membuat konsumen

menunggu dalam waktu yang lama ini dikarenakan sistem pencatatan pada bagian

produksi dan penjualan maupun bagian lainnya masih menggunakan sistem

manual. Seperti pada tabel dibawah ini bersumber dari data penjualan dan

produksi dari bulan Juli-Oktober 2019 yang di peroleh dari salah satu karyawan di

bagian marketing di CV Kurnia Meubel Sukabumi.

Tabel 1.1

Perbandingan antara Jumlah Produksi dan Jumlah Penjualan

Tabel diatas menunjukan tingkat produksi dan penjualan. Produksi dan

penjualan yang selalu mengalami fluktuatif mengakibatkan ketidak seimbangan

memperoleh penghasilan.
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Adapun beberapa kendala lainnya yang dihadapai oleh CV. Kurnia

Meubel diantaranya kesulitan memperoleh bahan baku dengan kualitas yang

bagus dan harga terjangkau, bahan baku yang sesuai spesifsik dan berkualitas

untuk produksi tidak selalu terdapat di wilayah sekitar tempat produksi,

keterbatasan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam desain produk,

pemasaran dan promosi hasil produksi, penguasaan sistem yang ada kurang

mendukung dan kurang tersedianya sumber daya manusia yang ahli menjadi

kendala dalam pengembangan usaha.

Bagaimana menentukan produksi barang agar penjualan meningkat,

perencanaan manajemen tersebut sangat berpengaruh pada keputusan manajemen

untuk menentukan jumlah produksi barang, jenis dan model apa saja yang harus

dibuat, bahan yang di perlukan, dan mesin yang harus di gunakan dan berapa

tenaga kerja yang dibutuhkan, dan bahan penolong serta peralatan mesin apa saja

yang harus disediakan oleh perusahaan.

Dengan demikian diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu CV

Kurnia Meubel khususnya bagian manajer produksi dalam pengendalian sistem

produksi meubel, secara cepat dan tepat dimasa mendatang.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi salah satu dasar acuan penelitian ini

diantaranya sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO NAMA
PENELITI

JUDUL
PENELITIAN

HASIL
PENELITIAN PERBEDAANNYA

1.

Felicia
Soedjianto,
Tanti Oktavia,
James Arthur
Anggawinata
(2006)

Perancangan
Dan
Pembuatan
Sistem
Perencanaan
Produksi
(Studi Kasus
Pada Pt.
Vonita
Garment)

Dari hasil uji
coba,
perangkat
lunak yang
dibuat ini
dapat
mengetahui
jumlah stok
barang yang
diperlukan,
jumlah
perkiraan
permintaan
penjualan,
hasil
peramalan
dengan
menggunakan
metode yang
memiliki nilai
Mean
Absolute
Deviation
(MAD)
terkecil, hasil
penjadwalan
produksi tiap
minggu, dan
hasil produksi.

Perbandingan
penelitian ini
dengan penelitian
yang akan
dilakukan, yaitu
penelitian ini lebih
terfokus kepada
perancangan awal
suatu perencanaan
produksi, sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
terletak pada
bagaimaana
penerapan sistem
akuntansi yang ada .

2

Yosef Tjitrahadi
(2016)

Peranan sistem
informasi
akuntansi
proses
produksi dalam
menunjang
efektivitas
proses
produksi PT
Pikiran Rakyat

Bahwa
penerapan
sistem
informasi
akuntansi
proses
produksi telah
memadai hal
ini dapat
dilihat dengan
adanya unsur-
unsur sistem

Perbandingan
penelitian ini
dengan penelitian
yang akan
dilakukan, yaitu
penelitian ini
menjelasakan
peranan SIA yang
lebih terfokus
kepada bagaimana
SIA bisa menunjang
efektifitas proses



9

Bandung informasi
akuntansi
seperti
formulir dan
catatan atas
transaksi,
peralatan dan
sumber daya
manusia,
laporan dan
prosedur-
prosedur yang
memadai

produksi, sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
menjelaskan
bagaimana
peranaan Sistem
Akuntansi dapat
membantu
perencanaan sistem
produksi.

3

Wijiyanto
Heri Setyawan
(2015)

Perencanaan
Produksi Dan
Inventory
Controlcv.
Agrindo
Suprafoodhealt
h Food
Industriesuntu
k Peningkatan
Produktivitas

Penentuan
jumlah produk
dan
perencanaan
pemesanan
bahan baku
dapat
menggunakan
metode MRP,
EOQ dan
ROP, karena
dapat
mengurangi
biaya
penyimpanan
dan kapasistas
gudang.

Perbandingan
penelitian ini
dengan penelitian
yang akan
dilakukan, yaitu
penelitian ini lebih
terfokus kepada
metode perencanaan
suatu produksi,
sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
terletak pada sistem
akuntansi yang
diterapkan dalam
perencanaan
produksi.

Berdasarkan penomena permasalahan yang ada dan penjelasan di atas

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peranan Sistem Akuntansi

Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Perencanaan Sistem Produksi Pada

CV. Kurnia Meubel Sukabumi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Sistem Akuntansi dilaksanakan pada CV KURNIA MEUBEL masih

menggunakan sistem manual.

2. Belum terlaksanakannya Sistem Akuntansi yang sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.

3. Harga barang produk yang cukup relatif tinggi dibanding dengan meubel lain

di sekitar Kota Sukabumi

4. Waktu produksi atau pengerjaan barang produksi kadang tidak sesuai dengan

tenggang waktu yang di tentukan

5. Terjadinya fluktuasi antara jumlah produksi barang dan penjualan barang

6. Kesulitan dalam mendapatkan bahan baku

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan sistem akuntansi sebagai alat bantu manajemen sistem

produksi pada CV KURNIA MEUBEL?

2. Apakah perencanaan sistem produksi yang ditetapkan oleh manajemen

pada CV KURNIA MEUBEL telah memadai?

3. Bagaimana perkembangan CV KURNIA MEUBEL setelah diterapkannya

sistem akuntansi pada perencanaan sistem produksi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut,

karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian

yang ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem akuntansi berperan sebagai alat bantu

manajemen dalam perencanaan sistem produksi pada CV KURNIA

MEUBEL.

2. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan sistem produksi ditetapkan oleh

manajemen pada CV KURNIA MEUBEL.

3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan CV KURNIA MEUBEL

setelah diterapkannya sistem informasi akuntansi pada perencanaan sistem

produksi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya maupun yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun kegunaan

penelitian ini adalah agar dapat memberikan bahan informasi serta evaluasi

pengembangan perusahaan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi

terhadap perencanaan dan sistem produksi.

Penelitian ini juga berguna untuk perusahaan sebagai masukan dalam

mengembangkan perusahaannya, juga sebagai bahan masukan atau tambahan

pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat umum mengenai

hubungan antara sistem informasi akuntansi, perencanaan dan sistem produksi.

Ada beberapa poin yang menjadi kegunaan dari penelitian ini yang harus

diketahui, berikut manfaatnya:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengetahui mengenai sistem informasi akuntansi dan manajemen

perencanaan sistem produksi.
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2. Untuk mengatahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan

menyerap ilmu yang diperoleh.

3. Sebagai referensi penelitian lain yang akan memiliki tentang pengaruh

penerapan sistem informasi akuntansi terhadap manajemen perencanaan

sistem produksi.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai peranan

Sistem Informasi Akuntansi bagi manajemen produksi dalam menentukan

perencanaan-perencanaan yang akan diambil dilangkah selanjutnya.

1.5.2.1. Bagi Perusahaan

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada

kemajuan perusahaan.

2. Meningkatnya efisiensi pada perusahaan sehingga berdampak pada

meningkatnya pendapatan.

3. Meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan

secara bijak.

4. Menambah sharing knowledge perusahaan.

5. Meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan dan bagian produksi

perusahaan karena adanya sistem informasi akuntansi.

6. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

7. Mengurangi biaya produksi dan jasa dalam proses pembuatan produk

perusahaan.
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1.5.2.2. Akademis

Dapat berguna sebagai referensi informasi dalam penelitian selanjutnya

dan sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu khususnya akuntansi.

1.5.2.3. Perguruan Tinggi

Dengan penelitian ini diharapkan Perguruan Tinggi khususnya Universitas

Muhammadiyah Sukabumi dapat menambah studi kasus terkait permasalahan

yang terjadi di Indonesia guna menambah sumber pembelajaran di bidang

akademik dan praktiknya.


