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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang sangat dinamis memengaruhi 

perkembangan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin 

meningkatnya teknologi yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional 

harus didukung sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Sistem 

informasi akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan 

keuangan sebuah perusahaan menjadi informasi yang bermanfaat bagi para 

pengambil keputusan. (Fess, Reeve dan Warren, 2005:234)  

 Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan dapat membantu pihak – 

pihak manajemen memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan 

keputusan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, termasuk dalam hal 

manajemen persediaan guna menunjang pengendalian intern perusahaan, dalam 

hal ini termasuk pada PT Japfa Comfeeed Indonesia. 

 Pengendalian internal dalam perusahaan harus didukung dengan sistem 

pengendalian persediaan yang efektif dan efisien. Bagian yang paling penting 

pada perusahaan dalam menjalankan operasi sehari-hari adalah bagaimana 

perusahaan mengelola persediaannya, baik perencanaannya maupun 

pengendaliannya karena persediaan merupakan investasi yang sangat penting dan 
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membutuhkan perhatian yang besar dari manajemen. Kesalahan dalam pencatatan 

barang masuk atau barang keluar pada perusahaan dagang akan berpengaruh pada 

laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian 

pada perusahaan, karena persediaan merupakan salah satu  aset terbesar bagi 

perusahaan. Persediaan juga merupakan bagian dimana kesalahan sering terjadi 

pada perusahaan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dari 

karyawan perusahaan. 

 Setiap perusahaan tidak terlepas dari permasalahan berkaitan dengan aset 

perusahaan terutama dalam persediaan. Permasalahan tidak hanya terjadi karena 

banyaknya kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi, tetapi kesulitan yang 

ditimbulkan oleh manajemen sistem persediaan yang tidak atau kurang tepat. 

Manajemen persediaan barang dalam gudang tidaklah mudah jika dilakukan 

secara manual. Selain banyaknya proses keluar masuk barang, permasalahan juga 

ditimbulkan oleh proses pencarian barang yang harus dimasukan dan dikeluarkan 

dari bagian gudang yang tidak sesuai dengan pencatatan data administrasi gudang. 

Sehingga menghambat pemrosesan distribusi stok barang.  

 Dalam menerapkan pengendalian persediaan, dibutuhkan suatu strategi 

pengembangan perusahaan yang efisien dan efektif. Efisien dalam memanfaatkan 

sumber yang ada, dan efektif atau tepat guna dalam menyajikan informasi secara 

lengkap, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan 

teknologi informasi, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi 

berkaitan dengan manajemen stok persediaan khususnya dalam pengolahan stok 

barang persediaan. Strategi perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian 



3 
 

sistem yang diterapkan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Dalam ruang lingkup 

kegiatan ekonomi, sistem tersebut dikenal sebagai sistem informasi akuntansi atau 

disingkat dengan SIA.  

 Komponen sistem informasi akuntansi yang memiliki peran penting dalam 

menjalankan kegiatan bisnis adalah prosedur. Prosedur merupakan perwujudan 

urutan pekerjaan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi, dalam bentuk fisik misalnya, bukti transaksi berupa  

nota. Gudang merupakan salah satu organisasi perusahaan yang memiliki tugas 

menerima, menyimpan, memproses dan mengeluarkan aset perusahaan berupa 

stok dalam bentuk fisik kemudian melakukan pencatatan bukti transaksi sesuai 

dengan prosedur dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Dilihat dari hal 

tersebut terdapat keterkaitan yang mendasar antara gudang dan sistem informasi 

akuntansi adalah bagaimana gudang sebagai salah satu organisasi perusahaan 

yang menyediakan informasi persediaan masuk, informasi persediaan keluar, 

maupun mutasi persediaan masuk dan mutasi persediaan keluar, sehingga 

perusahaan pengatur aktivitas mampu melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan persediaan.  

 Dari penjelasan tersebut, penerapan nyata strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan, dalam rangka mempermudah aktivitas atau kegiatan organisasi 

perusahaan adalah mempergunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

bentuk informasi data pencatatan bukti transaksi fisik kemudian diproses sampai 

menghasilkan laporan, dibagian gudang kumpulan bukti transaksi tersebut dikenal 

sebagai laporan persediaan gudang atau kartu stok. Kartu stok berisi kumpulan 
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bukti transaksi pembelian, penjualan, mutasi masuk, mutasi keluar, retur 

pembelian, retur penjualan, dan stok opname yang dikelompokan berdasarkan 

waktu pertanggal, perbulan maupun perperiode selanjutnya dari hasil stok akhir 

akan dirangkum menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai laporan persediaan 

dikelompokan berdasarkan jenis barang.  

 Untuk mencapai tujuan perusahaan akan pentingnya pengendalian 

persediaan , maka gudang sebagai salah satu organisasi perusahaan melaksanakan 

identifikasi persediaan dengan metode pemberian index atau kode pada setiap 

jenis persediaan dimana pemberian kode tersebut berdasarkan atas jenis, bahan, 

ukuran, harga, supplier, maupun varian. Pemberian kode persediaan tersebut 

merupakan salah satu strategi pemanfaatan sistem informasi akuntansi.  

 Disamping pemberian kode, administrasi gudang melakukan aktivitas 

pencatatan transaksi pembelian, retur pembelian, stok opname dan mutasi keluar 

masuk persediaan, kemudian membuat pelaporan stok akhir dimana hasil dari 

pelaporan tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan pelaporan akuntansi yang 

diserahkan kepada departemen keuangan untuk diproses lebih lanjut.  

 Dalam upaya menjaga aset perusahaan termasuk pengawasan data 

organisasi, bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan dan mengacu pada 

efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan, maka perlu adanya pencatatan 

transaksi dengan menggunakan media teknologi informasi melalui pemanfaatan 

perangkat lunak dimana data yang dimasukan didasarkan atas bukti transaksi fisik. 

Demi menjamin kelancaran operasional kerja di perusahaan tidak hanya faktor 

pendukung media informasi teknologi melainkan perlu adanya peran serta 
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manajemen sumber daya manusia yang mendukung, tanpa didukung manajemen 

sumber daya manusia yang menjalankan, media perangkat lunak tidak dapat 

berfungsi secara  optimal.  

 Sebagai sebuah perusahaan, PT. Japfa Comfeed Indonesia tidak terlepas 

dari permasalahan berkaitan dengan aset perusahaan terutama dalam pengelolaan 

persediaan. Saat ini, PT. Japfa Comfeed Indonesia menggunakan software Oracle 

sebagai Enterprise Resource Planning (ERP) perusahaan. Audit internal yang 

dilakukan pihak internal control PT Japfa Comfeed Indonesia unit Hatchery 

Segayam pada dua tahun terakhir  (Juni 2016 dan Juni 2017) berhasil menemukan 

selisih pada persediaan barang antara saldo kartu stok dengan saldo fisik.  

 Berdasarkan hasil audit internal 2016 didapatkan temuan selisih pada 

gudang barang umum sebanyak 271 unit. Pada gudang Pool Chick ditemukan 

selisih stok telur sebanyak 1.137 unit. Pada stok ban bekas ditemukan selisih 

sebanyak 78 unit. Kemudian, di Hatchery Sukajawa ditemukan selisih 1.069 liter 

pada stok solar untuk genset. Pengecekan atas Kartu Stok di Depo Sentral 

Segayam ditemukan adanya selisih saldo minus 36.808 Butir. 

 Hal ini semakin diperkuat data hasil audit internal 2017 yang menyatakan 

terdapat selisih pada gudang barang umum sebanyak 315 unit. Pada gudang Pool 

Chick ditemukan selisih stok barang sebanyak 1.106 unit. Pada saat dilakukan 

pengecekan atas Kartu Stok di Depo Sentral Segayam ditemukan adanya selisih 

saldo telur (-36.808 Butir). Lalu, di Hatchery Sukajawa ditemukan selisih 1.069 

liter pada stok solar untuk genset. Kemudian, pada stok ban bekas ditemukan 

selisih sebanyak 71 unit. Selisih yang ditemukan dalam hasil audit internal 2016 



6 
 

dan 2017 ini mengindikasikan masih ada kelemahan yang harus segera diperbaiki 

dalam  manajemen persediaan.  

 Sistem pengendalian yang dipakai harus baik dan tepat, karena persediaan 

merupakan komponen yang sangat vital dalam penyelenggaraan usaha dan sangat 

penting karena berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal inilah 

yang menyebabkan persediaan menjadi unsur biaya yang dominan. Untuk 

memudahkan administrasinya, maka diperlukan suatu sistem akuntansi persediaan 

yang efektif dan efisien. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bertemakan “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Sebagai Mekanisme Pendukung Pengendalian Intern PT. Japfa Comfeed 

Indonesia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebgai 

berikut:  

1. Apakah manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia telah menerapkan 

pengendalian yang efektif dan efisien pada sistem informasi manajemen 

persediaannya?  

2. Apabila masih ada yang belum optimal, apa saja yang harus dievaluasi 

pada sistem informasi menajemen persediaan sebagai dasar untuk 

dilakukan perbaikan di masa mendatang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

pengendalian yang diterapkan pihak manajemen pada sistem informasi 

manajemen persediaan PT Japfa Comfeed Indonesia, serta hal-hal yang harus 

dievaluasi apabila dalam sistem pengendalian persediaan masih terdapat 

kelemahan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, melalui penelitian ini 

diharapkan  memiliki kontribusi positif terhadap perusahaan serta para 

stakeholders. Manfaat yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perbaikan penerapan 

sistem informasi serta manajemen pengendalian internal yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan sistem informasi dan pengendalian internal 

perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut: 

a. Untuk Instansi Terkait 

Bagi instansi terkait, selain jadi bahan informasi tambahan dalam hal sistem 

informasi akuntansi, mungkin juga sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berwenang yang mungkin ada hubungannya dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, sehingga dikemudian hari penelitian ini memiliki 

manfaat yang positif bagi instansi atau pihak-pihak berwenang yang terkait. 

b. Untuk Penulis  

Bagi penulis, manfaat daripada penelitan yang akan dilakukan nanti tentu 

lebih banyak, pertama penulis bisa menambah wawasan terhadap materi 

penelitian yang dilakukan, kedua penulis bisa menerapkan teori-teori yang 

pernah dia pelajari sehubungan dengan materi penelitian yang dibahas dan 

ketiga sebagai bahan ilmu tambahan bagi penulis bila penulis terjun kedalam 

dunia kerja nanti. 

c. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi akademik, penelitian yang akan dilakukan nanti mungkin bisa menjadi 

bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang memiliki relevansi atau 

yang ada korelasinya dengan penelitian ini nanti. 

d.  Untuk Perusahaan 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat untuk menjadi evaluasi serta menjadi dasar pertimbangan 

dalam rangka meningkatkan kinerja nilai perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdapat informasi mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi peneltian, serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan peneliti sebagai 

dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian, serta kerangka penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode 

analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini, peneliti akan menguraikan keadaan dan tinjauan umum 

mengenai objek yang diteliti, yaitu PT. JAPFA COMFEED 

INDONESIA (unit Hatchery Segayam). Hal yang akan diuraikan antara 

lain sejarah perusahaan, fungsi pokok, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta delegasi tugas dan kewenangan dalam 

perusahaan. 

BAB V  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini akan memaparkan analisis terhadap sistem pengelolaan 

persediaan yang diterapkan perusahaan dengan melakukan perbandingan 

terhadap teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian berupa kesimpulan 

mengenai penelitian yang dilakukan, serta saran yang akan memberikan 

manfaat bagi perusahaan.   
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