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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia dalam upaya memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi 

terbesar di Asia Tenggara dan terus berusaha dalam memaksimalkan potensi 

disektor industri yang telah memasuki era revolusi industri generasi keempat atau 

biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan 

perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. 

Gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri, maka 

teknologi informasi dibutuhkan dan memiliki peran penting bagi perusahaan. 

Perkembangan teknologi informasi memiliki peran penting bagi kinerja dan 

kemampuan perusahaan agar dapat menanggapi perubahan kebutuhan pasar secara 

efektif. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada berubahnya 

fundamental dibidang industri. Integrasi dan optimalisi dalam pengelolaan data 

menjadi tolok ukur bagi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Informasi 

yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, 

kemutakhiran, kehandalan, terolah dengan baik, tersimpan dengan rapi, dan mudah 

ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan. Keakuratan data 

menjadi faktor pendukung dalam suatu proses bisnis. Bagi perusahaan industri 

barang jadi, pengendalian persediaan sangat diutamakan untuk memonitoring 

persediaan. Penggunaan sistem informasi yang tepat seperti Sistem Informasi 
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Akutansi Persediaan dapat diandalkan dan tentunya dibantu dengan SDM (Sumber 

daya manusia) yang memadai. 

 Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji,2015). 

Selain itu Sistem informasi akuntansi dalam hal ini tentunya sangat membantu 

perusahaan terutama pada fungsi penilaian, persediaanya dan melakukan prosedur 

penilaian dan perencanaan persediaan yang tepat sejak awal periode sampai akhir. 

Apabila dalam pelaksanaannya suatu komponen tidak berjalan dengan baik, maka 

hal tersebut berpengaruh signifikan bagi perusahaan tentunya tidak akan berjalan 

dengan lancar, dan informasi yang dihasilkan tidak akurat sehingga mengakibatkan 

sulitnya mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan mengharuskan 

untuk merancang dan menjalankan sistem informasi yang baik untuk menunjang 

kelancaran aktivitas operasional perusahaan dan mencapai tujuan yang diharapkan.  

Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

mengawasi kegiatan operasional perusahaan diantaranya mengenai persediaan 

barang. Persediaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menghitung 

biaya – biaya yang terjadi dalam proses produksi untuk memperhitungkan 

penghasilan yang diterima dalam suatu periode tertentu, selain itu juga sebagai 

elemen utama dari modal kerja yang dikategorikan sebagai aset dalam keadaan 

berputar secara terus menerus mengalami perubahan. Pentingnya persediaan dalam 

suatu perusahaan, antara lain dengan persediaan yang cukup, maka perusahaan 
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dapat terhindar dari resiko kerugian yang disebabkan oleh masalah dari beberapa 

aspek. 

Persediaan umumnya merupakan salah satu jenis aset lancar yang 

jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan (Sartono,2014). Yang harus 

diperhatikan dalam hal ini adalah agar persediaan yang dibutuhkan itu hendaknya 

cukup tersedia sehingga dapat menjamin kelancaran kegiatan produksi untuk 

mengurangi penundaan proses produksi dan mengurangi kerugian akibat dari 

terlalu banyak produksi (over load). Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara 

memanfaatkan sistem informasi akuntansi persediaan yang memadai supaya ketika 

persediaan barang sudah cukup untuk memenuhi target maka proses produksi dapat 

terkontrol dengan baik dan tidak kelebihan persediaan. 

Penerapan sistem yang benar sesuai prosedur didalam perusahaan maka 

dapat di jadikan acuan bagi manajemen untuk langkah pengambilan keputusan yang 

dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang tersedia pada perusahaan tersebut 

di masa yang akan datang. Tujuan dari penyususan sistem informasi akuntansi 

persediaan sebagian besar aset perusahaan terutama pada perusahaan dagang dan 

industri pada umumnya tertanam dalam persediaan. Sistem informasi akuntansi 

persediaan merupakan sebuah sistem yang membantu proses pencatatan persediaan 

dan memberikan informasi kepada manajer apabila jenis barang tertentu 

memerlukan penambahan jumlah. Dalam perusahaan manufaktur, sistem 

persediaan mengendalikan tingkat (jumlah) bahan baku dan jumlah produk jadi 

(Krismiaji,2015).  
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Sistem informasi akuntansi dalam hal ini tentunya sangat membantu 

perusahaan terutama pada fungsi penilaian, persediaanya dan melakukan prosedur 

penilaian dan perencanaan persediaan yang tepat sejak awal periode sampai akhir. 

Apabila dalam pelaksanaannya suatu komponen nya tidak berjalan dengan baik, 

maka hal tersebut berpengaruh signifikan bagi perusahaan tentunya tidak akan 

berjalan dengan lancar, dan informasi yang dihasilkan tidak akurat sehingga 

mengakibatkan sulitnya mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan 

mengharuskan untuk merancang dan menjalankan sistem informasi yang baik untuk 

menunjang kelancaran aktivitas operasional perusahaan dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Objek Penelitian ini adalah PT. Pratama Abadi Industri yang merupakan 

salah satu produsen sepatu memiliki sejarah terpanjang dalam memproduksi sepatu 

altetik untuk merek NIKE di Indonesia. Dengan dilengkapi mesin berteknologi 

modern dan didukung oleh tim berpengalaman, Industri sepatu ini mampu 

memproduksi 2 juta pasang sepatu atletik berkualitas tinggi setiap bulannya. 

Menurut hasil wawancara dengan pengguna sistem dan pengguna data dari pihak 

perusahaan, perlu adanya pengendalian sistem persediaan yang tepat guna untuk 

memastikan bahan baku sampai barang jadi ataupun limbah produksi sehingga 

dapat termonitoring dengan baik. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi akutansi persediaan seperti: 

1) terjadinya penyesuaian data karena penurunan kualitas (Down Grade) atau 

Kesalahan proses packing 
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Tabel 1.1 

 Penurunan Kualitas (Down Grade) Periode Februari 2019 

Descriptio
n   Qty 

Awal 
(Input) 

Penuruan Kualitas 
 ( Down Grade) 

Akhir 
(Output) 

Factory           

F1 

Botto
m Box 5,251 

6 
5,245 

Upper Pairs 5,251 6 5,245 

F2 

Botto
m Box 4,231 

12 
4,219 

Upper Pairs 4,231 12 4,219 

F4 

Botto
m Box 5,313 

6 
5,307 

Upper Pairs 5,313 6 5,307 

F5 

Botto
m Box 4,800 

4 
4,796 

Upper Pairs 4,800 4 4,796 

F6 

Botto
m Box 3,832 

20 
3,812 

Upper Pairs 3,832 20 3,812 

Total   Box 23,427 48 23,379 

Total   Pairs 23,427 48 23,379 

      

Pada tabel diatas terdapat penurunan kualitas (Down Grade), stok awal 

komponen yang terdapat di gedung produksi satu (F1) sampai dengan gedung 

produksi enam (F6) sebanyak 23427 pasang ternyata yang menjadi  menjadi barang 

jadi yang berkualitas A sebanyak 23379 pasang, hal ini disebabkan ketika proses 

produksi terjadi penurunan kualitas sebanyak 48 pasang. 

2) kesalahan pengguna (human eror) 

 Kesalahan pengguna (human eror) terjadi karena kesalahan scan ketika 

akan memasukan barang ke gudang, sehingga data sudah masuk ke sistem dan 

menjadi stok produksi barang jadi. Kesalahan scan ini terjadi karena beberapa 
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factor. Diantaranya pengguna salah memasukkan style dan model barang atau salah 

ukuran (Size). 

 

 

 

Gambar 1.1: Bukti Email Kesalahan Pengguna (Human Eror) 

Sumber PT. Pratama Abadi Industri 
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3) banyak bahan baku yang terbuang dan menjadi limbah produksi. 

Tabel 1.2: Jumlah Limbah Produksi PT Pratama Abadi 

Industri JX 

 Periode Februari 2019 

Kode 
Limbah 

Nama Limbah 
Uni

t 
QTY 
Awal 

QTY 
IN 

QTY 
Out 

QTY 
Stock 

DFS Upper Component Kg 696.14 0.61 181.33 515.42 

DSS C-grade Sole (United) Kg 626.48 0 178.8 447.68 

HYM HanYoung Material Kg 1,363.50 0 80.68 1,282.82 
IMT Insole material Kg 2,499.07 0 401.93 2,097.14 

LBD Leather Buffing Dust Kg 630.9 0 3.56 627.34 

LPF 
Laminated Polyurethane 
Foam 

Kg 
11,296.7

2 12.11 
1,811.7

8 9,497.05 

LST Leather Scraps Kg 5,743.54 0 960.56 4,782.98 

NMRC 
Non-marking Rubber 
Cancel Order 

Kg 
24.73 0 0 24.73 

NMRF 
Pre Cure (Midflate) 
Rubber 

Kg 
3,485.68 0 375.31 3,110.37 

NRDC Rubber Stabilizer Kg 519.18 0 20.38 498.8 

PBF Plastic Bags Kg 15.92 6.5 6.5 15.92 

PDC 
PU Defective 
Components 

Kg 
72.85 0 0 72.85 

PDC PU Puck Kg 17.17 0 0 17.17 

PHDC 
Phylon Defective 
Components 

Kg 
170.29 0 0 170.29 

PHDC 
Phylon Defective 
Components Holcim 

Kg 
53.97 0 0 53.97 

PHF Phylon Flashing Kg 101.81 0 0 101.81 

PHF Phylon Runner Gate Kg 5.02 0 0 5.02 

PHF Phylon Flashing  Holcim Kg 43.77 0 3.55 40.22 
PUFS PU Head Flushing Blocks Kg 6.18 0 0 6.18 

PUFS PU Flashing adn Scraps Kg 21.42 0 0 21.42 

SBCPC Scraps Lem Kg 7.87 0 0 7.87 
SDC Sockliner Devective Kg 90.72 0 0 90.72 

SKS Sockliner Scraps 
Kg 

2,031.75 
145.4

5 700.55 1,476.65 

SLS Synthetic Leather Scraps Kg 2,866.56 0 692.42 2,174.14 

Total   
  

32,391.2
4 

164.6
7 

5,417.3
5 

27,138.5
6 
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4) ekspor bermasalah karena kondisi cuaca atau kondisi tidak terduga seperti 

pada situasi saat ini yang menjadi permasalahan global yaitu penyebaran 

virus COVID-19 / Corona Virus, Regulasi dari pemerintah mengenai 

Pembatasan Sosial Bersekala Bersar (PSBB) dan Lockdown di negara 

tertentu menyebabkan  terhambatnya proses export barang jadi maupun 

import bahan baku akibatnya proses pelaporan data bulanan akan terhambat 

dan terjadi keterlambatan. 

Tabel 1.3: Jumlah barang jadi gagal order ( Gagal ekspor) 

SUMMARY DESTROY 

CATEGORY QTY AMOUNT 

A-GRADE 4026  $             71,219.94  
B-GRADE 62  $                   655.38  

B-GRADE 136  $                1,553.86  

B-GRADE 42  $                   591.18  
OVERRUN 44  $                   537.79  

GRAND TOTAL 4310  $             74,558.15  

 

Tabel diatas menunjukkan angka hasil produksi yang gagal untuk di ekspor 

dan barang telah melewati batas kadaluarsa sehingga harus dimusnahkan dan data 

stok dikurangi dari sistem dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal ini harus 

disertai bukti dan surat perizinan dari pimpinan yang bersangkutan, karena 

menghindari hilang nya barang tanpa ada alasan yang jelas atau dapat dikatakan 

sebagai pencurian. 
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Gambar 1.2: Interkomunikasi gagal order dan pemusnahan barang 

Sumber PT. Pratama Abadi Industri 
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 Sistem informasi akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat setiap jenis 

transaksi perusahaan yang disimpan di gudang (warehouse). Sistem ini 

berhubungan erat dengan sistem penjualan, retur penjualan, sistem retur pembelian, 

dan sistem akuntansi biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan 

terdiri dari; persediaan produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, bahan 

penolong, perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang 

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi 

akuntansi persediaan. Salah satunya yaitu mengenai Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT. Kartini Teh Nasional Cabang 

Lumajang dalam pengakuannya adanya sistem informasi akuntansi sangat 

menunjang perusahaan terutama pada fungsi penilaian dan pencatatan 

persediannya, dalam hal ini tidak terlepas dari prosedur perencanaan dan penilaian 

persediaan yang tepat sejak awal periode (Khoirur,2018). 

Penelitian lain diantaranya Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Dalam Menunjang Kelancaran Proses Produksi pada PT. AMITEX 

Pekalongan SIA yang terdapat di PT AMITEX yaitu terdiri dari sistem pembelian 

(Input), pengeluaran (output) bahan baku, pemakaian (proses), pencatatan harga 

pokok dan perhitungan secara fisik (Stock Opname). Sistem yang diterapkan telah 

memadai ditinjau dari kebutuhan perusahaan dan secara keseluruhan dapat 

menunjang kelancaran seluruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan 

(Inda,2015). 

Penelitian lain yang terjadi  mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang Dagang Pada PT Tasli World Indonesia Cabang Bandung 
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Bahwa kegiatan pencatatan transaksi dari mulai permintaan barang, penerimaan 

barang (Input), dan pengeluaran (Output) masih belum efektif, hal ini dilihat masih 

terdapat beberapa kesalahan ketika mengolah data sehingga menjadi laporan yang 

tidak akurat (Hery,2012). 

Penelitian lain yang dilakukan di PT Semen Bosowa Banyuwangi yaitu 

mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam 

Upaya Mendukung Pengendalian Intern bahwa SIA Persediaan pada PT Semen  

Bosowa Banyuwangi sudah menjalankan sistem dengan baik sebagai bentuk 

mendukung upaya pengendalian internal akan tetapi dalam hal ini masih banyak 

kelemahan yang ada dalam aktivitas pembelian dan penerimaan bahan baku yang 

harus diperbaiki. Kekurangan dalam proses dapat berakibat sangat fatal, 

kekurangan tersebut diantaranya; masih adanya perangkapan tugas pada saat 

penerimaan bahan yang dilakukan pada bagian gudang (warehouse), masih 

berlakunya pencatatan manual karena tidak ada arsip khusus untuk melakukan 

penyimpanan semua bukti transaksi data masuk atau input dan data keluar atau 

output (Fachrizal,2018). 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan SIA Dalam 

Pengendalian Persediaan Obat Pada RS Syuhada Haji Blitar” menunjukan bahwa 

dalam proses pengendalian persediaan, pihak apotik hanya menempatkan satu 

karyawan saja di gudang (warehouse) untuk melakukan aktivitas pembelian (input), 

dan penjualan (output) serta berwewenang dalam hal tersebut, selain itu adanya 

penggunaan arsip atau dokumen yang belum efektif karena tidak tepat dalam tujuan 

pengendalian, hal ini menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi cukup 
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berperan dalam  menunjang efektivitas sistem pengendalian persediaan obat di 

Rumah sakit Syuhada’ Haji Blitar (Iwan,2015) 

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu atas masalah yang ada 

dalam sistem informasi akuntansi persediaan maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Pada PT. Pratama Abadi Industri (JX) Sukabumi” 

I. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik  suatu identifikasi masalah 

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. penurunan kualitas (Down Grade) 

2. Penyesuaian data karena kesalahan pengguna. 

3. Terdapat bahan baku yang terbuang dan menjadi limbah produksi. 

4. Ekspor bermasalah karena kondisi cuaca atau kondisi tidak terduga.  

2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan  maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut;  

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan yang 

diterapkan  pada PT Pratama Abadi Industri Sukabumi? 

2. Bagaimana Siklus Persediaan barang yang diterapkan pada PT. Pratama 

Abadi Industri Sukabumi? 
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II. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

3.1. Tujuan Penelitian  

     Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk: 

1. mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi persediaan yang 

diterapkan pada PT Pratama Abadi Industri Sukabumi. 

2. untuk mengetahui siklus persediaan barang yang diterapkan pada PT 

Pratama Abadi Industri Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui hasil analisis sistem informasi akuntansi persediaan 

diterapkan pada PT Pratama Abadi Industri Sukabumi. 

3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya yang berkaitan 

dengan sistem informasi akuntansi persediaan. Adapun pihak-pihak tersebut 

diantaranya adalah: 

1) Kegunaan untuk PT Pratama Abadi Industri JX Sukabumi 

Penelitian ini diharpak mampu menambah wawasan bagi peneliti dan 

menjadi acuan untuk perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan  

khususnya dalam proses dan prosedur persediaan. 

2) Bagi Universitas Muhammadiyyah Sukabumi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi lembaga 

khususnya universitas muhammadiyyah sukabumi untuk menganalisis 

mengenai sistem informasi akuntansi pada persediaan di dalam perusahaan 

manufaktur. 
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3) Bagi Peneliti 

Mampu menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga dapat memahami 

lebih dalam khususnya tentang analisis sistem informasi akuntansi pada 

persediaan. 
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