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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi sistem informasi semakin berkembang pesat 

dimana terdapat hampir semua perusahaan telah menggunakan dan 

mengembangkan sistem informasi dengan baik, sehingga dapat memajukan dan 

mengembangkan aktivitas perusahaan. Peranan sistem informasi dalam aktivitas 

perusahaan sangat berguna untuk kegiatan operasional perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan dan untuk kepentingan pengambilan keputusan.  

Terdapat banyak perusahaan yang salah satunya bergerak dibidang industri 

manufaktur yang memperoleh berbagai macam produk. Terkait dengan hal itu 

perusahaan akan mengalami persaingan yang lebih luas. Oleh karena itu, 

perusahaan harus memiliki strategi tersendiri agar mampu bersaing dengan 

perusahaan yang lainnya. Pada perusahaan manufaktur ada yang membedakan dan 

memiliki ciri khas dengan perusahaan lain, yaitu aktivitas proses produksi. Proses 

produksi adalah proses peningkatan daya guna dan proses perubahan bentuk dari 

suatu bahan baku menjadi bahan jadi yang akan siap di produksi dan siap 

dipasarkan dengan terlibatnya faktor-faktor produksi dalam pelaksanaanya. 

Keterlibatan faktor-faktor produksi adalah hal yang penting bagi tujuan dan 

saran yang telah ditetapkan, sehingga membawa dampak yang sangat besar bagi 

efektivitas proses produksi perusahaan. Proses produksi dapat berlangsung secara 

tepat jika kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi dapat 

terpenuhi. Untuk terpenuhinnya kebutuhan tersebut maka memerlukan suatu 
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sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku, pengendalian internal 

persediaan bahan baku dan selanjutnya diikuti dengan yang meliputi kebutuhan 

persediaan bahan baku. 

Di PT. Silga Perkasa mengalami harga bahan baku yang mahal sedangkan 

diomzet rendah dikarnakan dipendistribusian yang susah diakibatkan adannya 

Covid-19. Terjadinya bahan baku yang mahal dikarnakan peraturan Covid-19 

yang diharuskan lockdown dimana-mana yang menyebabkan kesulitan bahan 

baku keluar dari daerah-daerah karena bahan baku seperti jagung yang dimana 

suplier membeli jagung dipetani. Dengan adanya peraturan Covid-19 dimana 

orang yang dibatasi pergerakannya sehingga berdampak pada petani yang 

mempengaruhi produksinya tidak seperti biasanya. Serta yang mempengaruhi 

omset diakibatkan peternakan ayam di perusahaan dibeli oleh ayam pedaging 

(broiler) sedangkan pembeli (boiler) tutup disebabkan peraturan Covid-19 dan 

franchise-franchasie yang bergerak dibidang daging ayam seperti KFC, D.Top, 

McDonald’s dan lain-lain geray ayam lainnya tutup. Sehingga persediaan ayam di 

perusahaan menjadi sedikit membuat krisis persediaan bahan baku. (Sumber: 

Hasil Penelitian di PT. Silga Perkasa). 

Efektivitas Persediaan bahan baku merupakan hal penting karena salah satu 

faktor yang mempengaruhi kualitas produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

aktivitas ini harus mendapatkan perhatian besar dari perusahaan karena 

merupakan unsur dari aset perusahaan yang memiliki nilai material dalam jumlah 

relatif besar serta kekurangan dan kelebihan biaya yang di sebabkan oleh 

kesalahan dalam penanganannya dan untuk membantu kelancaran dalam aktivitas 
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operasionalnya. Setiap perusahaan diperlukan adanya suatu sistem informasi 

akuntansi untuk mengatur jalannya kegiatan yang ada didalam suatu perusahaan, 

sehingga dengan adanya sistem diharapkan memberikan suatu prosedur yang 

terpadu dalam melakukan kegiatan perusahaan dengan lancar dan terarah untuk 

mencapai suatu tujuan perusahaan. Perusahaan perlu penyusunan suatu sistem 

informasi akuntansi untuk terpenuhnya kelancaran jalannya kegiatan tersebut. 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memproses dan 

transkasi untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk mengendalikan, 

mengoperasikan dan merencanakan perusahaan. Fungsi sistem informasi 

akuntansi, yaitu membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi 

pertanggungjawaban kepada pihak eksternal dan untuk mendukung kegiatan 

perusahaan, mendukung proses pengambilan keputusan (Adawah, 2018). 

Sistem informasi akuntansi pembelian yang baik merupakan suatu proses 

keseluruhan yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan dapat mengelolahnya 

menjadi suatu laporan yang baik sebagai bahan yang dapat membantu 

pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi pembelian 

yang baik serta memenuhi standar yang diterapkan maka secara tidak langsung 

manajemen telah mendapatkan suatu alat pengawasan dalam prosedur pembelian 

serta manajemen akan dengan mudah mengetahui yang akan terjadi di dalam 

perusahaan. 

Selain sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan juga harus 

melakukan suatu pengendalian internal. Sebaik apapun sistem dan prosedur yang 

digunakan yang ada di perusahaan tanpa adanya peranan pengendalian internal 
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yang akan memungkinkan terjadinya kecurangan yang merugikan bagi 

perusahaan. 

Pengendalian internal di suatu perusahaan yaitu segala upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk mengarahkan seluruh aktivitas sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai secara efektif, efesien dan ekonomis, segala sumber 

daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi serta data dan laporan dapat di percaya 

untuk dilaporkan secara wajar, serta ditaatinya segala prosedur yang berlaku. 

Dengan adanya pengendalian internal yang teratur dan baik dalam mengelola 

persediaan sehingga manajemen perusahaan akan memperoleh laporan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas persediaan. Pengendalian internal atas 

persediaan diharapkan dapat menciptakan kegiatan pengendalian internal terhadap 

perusahaan yang efektif dalam menentukan jumlah persediaan optimal yang 

dimiliki pihak perusahaan untuk mencegah berbagai tindakan yang melanggar dan 

penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian internal sangat 

penting terhadap persediaan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan 

penyelewengan serta kurang optimalnya dalam menangani dalam hal tersebut dan 

terkadang perusahaan sering mengalami adanya penumpukan persediaan yang 

akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugiaan. 

Pengendalian internal persediaan bisa dikatakan efektif jika didalamnya 

terdapat pemenuhan unsur-unsur persediaan dan pemenuhan tujuan dari 

pengendalian internal persediaan yang menjaga aset dan pencatatan persediaan 

yang memadai dalam laporan. Pada kenyataannya perusahaan sangat tergantung 

pada pengendalian internal persediaan. Dengan adanya pengendalian internal 
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persediaan akan dapat mempermudah perusahaan dalam mengontrol persediaan 

yang ditetapkan dan diterapkan oleh perusahaan dalam pengambilan suatu 

keputusan dan dalam menentukan bagaimana langkah-langkah yang akan 

ditempuh oleh perusahaan dalam persediaan terutama dalam persediaan supaya 

berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan evaluasi 

pengendalian internal persediaan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah suatu 

cara atau sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan 

penyimpangan yang terjadi didalam perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian terdahulu yang mendukung penelitian 

ini di teliti oleh Andi Riyanto (2015) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Intern 

Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Atas Persediaan Bahan Baku Pada PT. 

Chandra Asri Petrochemical Jakarta”. Penerbit Jurnal Ecodemica. Hasil penelitian 

ini adalah bahwa pemeriksaan intern berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pengendalian intern atas persediaan bahan baku. 

Hal ini juga penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang di teliti 

oleh Yogi Sugiarto Maulana & Ika Frida Vistisa (2018) dengan judul “Pengaruh 

Pengendalian Internal Persediaan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan 

Produk Blockboard Pada PT. Albasi Priangan Lestari”. Penerbit Jurnal Ilmiah 

Administrasi Bisnis dan Inovasi (JIABI). Hasil penelitian diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,573 artinya hubungan antar variabel berbeda dalam kategori 

sedang, besarnya pengaruh pengendalian internal persediaan terhadap efektivitas 

pengelolaan persediaan pada produk blockboard adalah 32,80%. Hasil uji 
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hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal 

persediaan terhadap efektivitas pengelolaan persediaan pada produk blockboard. 

Penelitian terdahulu selanjutnya di teliti oleh Aulia Desy Windiati dan Nur 

Fadjrih Asyik (2017) dengan judul “Perana Sistem Informasi Akuntansi Dalam 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada UD. Nanita”. Penerbit Jurnal Ilmu dan 

Riset Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Nanita telah memiliki 

sistem informasi persediaan dan pengendalian intern yang mendukung kegiatan 

perusahaan, namun sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian intern 

perusahaan masih perlu diperbaiki dan dilakukan pengawasan, masalah yang 

terdapat pada UD. Nanita adalah ketidakcocokan antara jumlah persediaan barang 

pada kartu stock dan pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian yang masih 

belum sesuai dengan tugas sebenarnya, kemudian perhitungan target penjualan 

ditentukan berdasarkan hasil laporan penjualan sebelumnya.  

Penelitian Terdahulu lain yang mendukung penelitian ini teliti oleh Eva 

Selvianti (2014) dengan judul “Pengendalian Intern Persediaan Bahan Baku 

Untuk Kelancaran Produksi Pada PT. Graphika Beton”. Penerbit Jurnal Maritim 

Raja Ali Haji. Hasil penelitian secara kesuluruhan penerapan pengendalian intern 

persediaan di PT. Graphika Beton sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian 

intern yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan 

komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. 

Hal tersebut diperkuat penelitian terdahulu yang di teliti oleh Hoeriah 

Rabiatul Adawah (2018) dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian Bahan Baku dan Pengendalian Internal Pembelian Bahan Baku 
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Terhadap Efektivitas Persediaan Bahan Baku pada PT. IPHA Laboratories”. 

Penerbit Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JAsa). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian 

berpengaruh sebesar 34,6% dan pengendalian internal berpengaruh sebesar 46,8% 

terhadap efektivitas persediaan bahan baku dan sisanya berasal dari faktor lain 

yang tidak di teliti oleh peneliti. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa banyak 

perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi dan pengendalian 

internal dalam melakukan kegiatan untuk melancarkan tujuan dan untuk 

memastikan kegiatan operasionalnya berjalan dengan baik sekaligus memberikan 

perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka menunjang 

efektivitas perusahaan. 

Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam 

penelitian ini terdapat keterkaitan yang dimana sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal harus berjalan bersamaan karena pengendalian internal 

sangat mendukung berjalanya sistem informasi akuntansi dengan baik, jika 

pengendalian internal tidak akurat, maka hasil dari sistem informasi akuntansi 

juga tidak akan akurat. Faktor-faktor ini yang terdapat pada sistem informasi 

akuntansi dan pengendalian internal yang mempengaruhi efektivitas dalam 

pelaksanaannya. 

 

 



8 

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan masalah penelitian yang telah 

dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

: “PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN DAN 

PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN TERHADAP 

EFEKTIVITAS PERSEDIAAN BAHAN BAKU”. 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka adapun beberapa 

identifikasi masalah sebagai berikut :. 

1. Bahan baku yang sangat mahal 

2. Pendistribusian yang susah 

3. Omzet yang rendah 

4. Bahan baku yang susah 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi pembelian 

terhadap efektivitas persediaan bahan baku? 

2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal persediaan terhadap 

efektivitas persediaan bahan baku? 

3. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi pembelian dan 

pengendalian internal persediaan terhadap efektivitas persediaan bahan 

baku? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi 

pembelian terhadap efektivitas persediaan bahan baku. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal 

persediaan terhadap efektivitas persediaan bahan baku.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi 

pembelian dan pengendalian internal persediaan terhadap efektivitas 

persediaan bahan baku. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitiann ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

dan memperoleh pemahaman ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

ilmu akuntansi khususnya tentang sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal serta dapat diharapkan untuk menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut serta dapat bermanfaat untuk 

informasi penelitian lebih lanjut dan menjadikan hasil penenliti ini guna 

mencapai penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan dapat berguna untuk  

referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan untuk menambah ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk informasi lebih lanjut dan dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan acuan serta 

bisa membagi pengetahuan maupun pengalaman. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu untuk memenuhi 

kebutuhan dan dapat memecahkan permasalahan yang ada serta sebagai 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

 


