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ABSTRAK 

Heri Yustadi/222014259/2019/Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Bahan Baku Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. 

Selatan Agro Makmur Lestari Palembang 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang ada yaitu bagaimana penerapan sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian intern pada PT. Selatan 

Agro Makmur Lestari Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian intern pada 

PT. Selatan Agro Makmur Lestari Palembang. Manfaat penelitian yaitu bagi penulis, bagi PT. 

Selatan Agro Makmur Lestari Palembang dan bagi almamater. Jenis penelitian ini penelitian 

desktiptif. Penelitian ini dilakukan di PT. Selatan Agro Makmur Lestari Palembang. Variabel 

yang digunakan adalah sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan 

pengendalian intern. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan 

data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis 

kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan 

sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian intern 

belum berjalan dengan baik dikarenakan fungsi gudang tidak teliti dalam melakukan adjustment 

data persediaan digudang, dalam penggunaan dokumen belum lengkap dan masih terdapat 

rangkap jabatan antara bagian gudang dan bagian produksi. 

 

 

Kata kunci : Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku, meningkatkan pengendalian 

intern 

 

 

 



Abstract

Heri Yustadi/22201425g/201g/The Implemenatio, enoryr| of Inventory Accounring lr{ormation
Sysrems far Raw fu[aterials in Inereasing Internal Cantrol at PT. Selatan. Agro ]utalonur Lestari
Palembang.

The fermutation of the problem in this sady b blow rhe implementation analysir of inventory
accoaftting infarmation systems for row materials in increasing furternal control at PT. Selatan Agro
Mahnur Lestori Palembang. The aim was to find out how the implanentation wralysis of inventory
accaunting information systems for rcw materials in increasing internal control at PT. Selatan Agro
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Sebagian besar perusahaan menerapkan berbagai teknologi informasi 

untuk mendukung seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Perusahaan 

manufaktur, masalah yang sering dihadapi adalah masalah kelancaran proses 

produksi berupa penanganan persediaan bahan baku yang tepat agar tidak 

terjadi kelebihan serta kekurangan bahan baku, perusahaan harus dapat 

mengelola persediaan yang dimiliki sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan -

kebijakan manajemen perusahaan. Untuk menjamin agar pengelolaan 

persediaan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan, maka dibutuhkan 

suatu sistem yang mampu menjamin tercapainya tujuan perusahaan. 

 Salah satu sistem tersebut adalah sistem informasi untuk mengolah 

persediaan bahan baku. Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku 

mutlak diperlukan bagi setiap perusahaan manufaktur guna mempermudah 

kegiatan proses produksi perusahaan tersebut. Proses produksi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang 

oleh sistem informasi akuntansi yang dapat berperan penting bagi kelancaran 

proses produksi. Sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan adalah sistem 

informasi akuntansi yang menyajikan informasi atas persediaan bahan baku. 

Persediaan bahan baku mempunyai peranan penting bagi perusahaan, oleh 

karena itu pengelolaan bahan baku perlu mendapat perhatian yang besar bagi  

1 
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perusahaan karena merupakan unsur asset perusahaan yang memiliki nilai 

material, serta merupakan asset yang sensitif terhadap waktu, penurunan harga 

pasar, kerusakan, dan biaya yang disebabkan oleh kesalahan dalam 

penanganannya. Persediaan bahan baku adalah salah satu faktor penting 

menunjang kelancaran proses produksi, baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil, kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan baik tanpa di 

tunjang dengan pengelolahan persediaan bahan baku yang baik.  

 Perusahaan harus memiliki sistem informasi persediaan bahan baku 

yang efektif. Sistem dan prosedur ini memiliki fungsi sebagai alat untuk 

mengendalikan persediaan bahan baku, sehingga dapat meminimalkan masalah 

terjadi hambatan pada saat proses produksi. Persediaan yang berlebihan akan 

membawa konsekuensi naiknya harga persediaan dan penggunaan bahan baku, 

karena dalam persediaan sekaligus sebagai unsur biaya seperti harga bahan 

baku, biaya gudang, biaya asuransi dan lain – lain. Dengan demikian 

pengendalian persediaan agar dapat menjaga jangan sampai terjadi kehabisan 

bahan baku yang menimbulkan kurangnya biaya bahan baku.  

 Perusahaan diharapkan adanya pengawasan yang memadai terhadap 

persediaan karena persediaan tersebut sering kali dijadikan objek manipulasi 

dan pencurian persediaan. Dalam menentukan apakah harga barang sudah 

dapat dicatat sebagai persediaan dasar, yang digunakan adalah hak kepimilikan 

barang – barang tersebut, sehingga perubahan pencatatan atas didasarkan 

perpindahan hak kepimilikan barang. Kesalahan dalam mencatat jumlah 

persediaan akan mempengaruhi neraca dan laba rugi. Kesalahan – kesalahan 
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yang terjadi mungkin hanya berpengaruh dan mungkin berpengaruh juga pada 

periode berikutnya. 

Yuhanis Ladewi (2017: 24) menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan dan 

bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan mengolah data keuangan 

menjadi informasi keuangan. Berdasarkan penugasan/aktivitasnya sistem 

akuntansi diklasifikasikan menjadi sistem akuntansi utama/pokok(profer 

Accounting system) dan sistem akuntansi penunjang/pendukung  (Supporting 

Accounting system). Krismiaji (2010: 399) menjelaskan bahwa sistem 

persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan 

memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. 

 Anastasia Diana (2011: 82)  mengungkapkan sistem pengendalian 

intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang 

dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta, kekayaannya, 

mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, 

meningkatkan efesiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan 

manajerial yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern sebagai suatu 

kontrol terhadap aktivitas perusahaan tentunya sangat menekankan pada 

tercapainya tujuan sistem pengendalian intern itu sendiri, dan pada unsur – 

unsur yang membentuk sistem tersebut.   

 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyatakan 

negara mengalami kerugian lebih dari Rp 221,8 triliun dari APBN P 2015. 

Kerugian ini diduga disebabkan buruknya aspek pencatatan keuangan dan 
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belum disiplinnya sistem penegakan penerimaan sanksi oleh negara. Sekjen 

Fitra, Yenny Soetjipto, mengatakan kerugian sebesar Rp 221,8 triliun 

merupakan 12 persen dari besaran APBN P 2015 yang mencapai sekitar Rp 

1.800 triliun. Angka tersebut, jelas Yenni, belum merupakan hasil akumulasi 

audit  keseluruhan dari lembaga dan kementerian negara. Ada potensi kerugian 

yang lebih besar karena angka Rp 221,8 triliun diambil dari sampel beberapa 

lembaga dan kementerian," ujar Yenni kepada wartawan di Jakarta, Kamis 

(9/6). Dia menjelaskan, salah satu sumber kerugian negara diduga disebabkan 

buruknya perencanaan keuangan saat pembelanjaan. Sistem perencanaan yang 

buruk meliputi teknis administrasi, kesalahan pencatatan, alokasi penganggaran 

yang tidak tepat dan senagainya. Aspek ini menyumbang kerugian sebesar Rp 

166,9 triliun. Kerugian kedua, lanjut Yenni, disebabkan belum disiplinnya 

penegakan negara terhadap penerimaan anggaran dari sejumlah sanksi. 

"Kerugiannya mencapai Rp 54,9 triliun yang berasal dari sanksi administrasi, 

piutang kedaluwarsa, piutang belum kadaluwarsa dan penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) yang tidak disetorkan secara maksimal," ungkap Yenny. 

Fitra menilai, kerugian negara sebesar 12 persen termasuk tinggi. Jika tidak 

segera antisipasi, kata Yenny, ada potensi kebocoran keuangan negara yang 

lebih besar secara jangka panjang. Karena itu Fitra merekomendasikan adanya 

evaluasi sistem birokrasi secara menyeluruh terhadap kementerian dan lembaga 

pemerintah. 

 Media ternama reuters menerima email yang isi dari email itu 

menyatakan bahwa seorang karyawan, yang tidak disebutkan namanya, telah 
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melakukan sabotase yang luas dan merusak. Staf tersebut dilaporkan mengubah 

kode dalam sistem operasi perusahaan dan, yang lebih mengkhawatirkan, telah 

membagikan sejumlah besar informasi sensitif kepada orang luar yang tidak 

dikenal. Tidak ada kabar tentang apakah penyabotase yang diduga bekerja 

dengan pihak lain atau sedang melakukan razia. Dugaan sementara karyawan 

nakal tersebut ingin balas dendam atau berharap untuk mendapatkan uang 

dengan cepat. Meski demikian, yang dilakukannya bisa merusak prospek bisnis 

perusahaan.  

  PT. Selatan Agro Makmur Lestari adalah salah satu anak cabang dari 

PT. Sriwijaya Palm Oil yang merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan minyak kelapa 

sawit. Dalam pegadaan persediaan bahan baku, PT. Selatan Agro Makmur 

Lestari memiliki 2 kebun yaitu : kebun milik sendiri dan kebun plasma. Untuk 

memproduksi minyak kelapa sawit, PT. Selatan Agro Makmur Lestari 

memperoleh bahan baku dari kebun sendiri, kebun plasma dan membeli bahan 

baku dari luar. PT. Selatan Agro Makmur Lestari memiliki prosedur produksi 

dalam mengelola TBS sampai menjadi minyak kelapa sawit yaitu persediaan 

TBS yang berasal dari lapangan terlebih dahulu dibawah ke tempat yang 

bernama loading ramp, ditempat ini buah sawit dibersihkan dan ditimbang 

beratnya menggunakan jembatan penimbang, kemudian setelah itu buah sawit 

dibawah menuju area pabrik dan ditimbang lagi sebelum memasuki pabrik 

untuk diolah menjadi minyak sawit.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan pada PT. 

Selatan Agro Makmur Lestari Palembang diperoleh hasil bahwa permasalahan 

yang terjadi di PT. Selatan Agro Makmur Lestari Palembang yang berkaitan 

dengan penerapan sistem informasi akuntansi persediaan bahwa dalam 

melakukan sistem perhitungan fisik persediaan digudang tidak melibatkan 

fungsi akuntansi yang mengakibatkan fungsi gudang tidak teliti dalam 

melakukan adjustment data persediaan digudang dan dalam penggunaan 

dokumen belum lengkap dikarenakan tidak adanya dokumen bon pengeluaran 

barang gudang dan dokumen bukti kas keluar.  

 

Tabel I.1 

Rekapitulasi TBS Restan 

PT. Selatan Agro Makmur Lestari 

Tahun 2013 – 2017 

Tahun Catatan Loading Ramp 

(Kg) 

Catatan PKS 

(Kg) 

TBS 

restan 

(Kg) 

Realisasi 

Potongan 

yang dicapai  

Potongan 

yang 

ditentukan 

2013 105.956.370 105.100.043 856.327 0,81 % 1,75 % 

2014 106.821.231 105.894.524 926.707 0,87 % 1,75 % 

2015 106.319.421 104.476.853 1.842.568 1,73 % 1,75 % 

2016 107.075.400 105.015.827 2.059.573 1,92 % 1,75 % 

2017 106.992.063 104.576.981 2.415.082 2,26 % 1,75 % 

Sumber : PT. Selatan Agro Makmur Lestari, 2018 

 

 Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 – 2017 total 

potongan buah yang restan pada PT. Selatan Agro Makmur Lestari Palembang 

melebihi target potongan yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 1,75 %, 

yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,92 % dan pada tahun 2017 sebesar 2,26 % 

yang mengakibatkan perusahaan menjadi rugi karena banyak bahan baku yang 
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tidak dapat diproduksi akibat banyak terjadinya buah yang restan. Hal ini 

diakibatkan karena lemahnya sistem pengendalian intern pada persediaan yang 

diketahui melalui hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT. Selatan 

Agro Makmur Lestari Palembang. 

 PT. Selatan Agro Makmur Lestari terdapat kekurangan dalam hal 

pemisahan tanggung jawab dan fungsional yaitu bagian produksi merekap 

tugas bagian gudang dengan membuat catatan laporan jumlah persediaan yang 

masuk digudang. Petugas yang bekerja dilapangan (kebun) sering melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya tidak sesuai dengan Job description dikarenakan 

manajemen tidak pernah mengadakan pemeriksaan mendadak yang 

mengakibatkan TBS restan meningkat setiap tahunnya. Didalam penggunaan 

dokumen masih kurang baik dikarenakan tidak adanya nomor urut bercetak 

pada surat pengantar bahan baku dan dokumen bon permintaan barang. 

 Mengingat pentingnya persediaan bahan baku bagi perusahaan besar 

maupun kecil, karena persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor 

dalam menunjang kelancaran proses produksi, oleh karena itu berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan ilmiah mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Bahan Baku Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern pada 

PT. Selatan Agro Makmur Lestari Palembang. 
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B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan masalah-masalah yang penulis uraiakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Meningkatkan 

Pengendalian Intern pada PT. Selatan Agro Makmur lestari ? 

 

C. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk 

Mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku 

Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern pada PT. Selatan Agro Makmur 

lestari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Penulis 

Sebagai aplikasi teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di 

perusahaan sehingga pemahaman teori lebih mendalam dan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian intern. 

2. Bagi  PT. Selatan Agro Makmur Lestari 

Sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan Penerapan sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian intern. 
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3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan penelitian bagi 

penelitian yang berminat dalam bidang serupa untuk penelitian selanjutnya. 
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