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ABSTRAK
Sistem informasi memiliki peran yang penting bagi organisasi baik organisasi
yang baru berkembang dan organisasi yang besar. Setiap organisasi bersaing
saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan
mutu pelayanan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang semakin
akurat. Pengembangan sistem informasi akuntansi dalam peningkatan informasi
yang penting tekait persediaan perlu dilakukan demi memberikan data yang akurat
sehingga dapat memudahkan dalam mendapatkan solusi apabila terjadi
permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian desktiptif kualitatif dimana data yang digunakan adalah data primer
yang diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder berupa dokumentasi
atas data data persediaan yang ada. Kemudian membandingkan sistem informasi
akuntansi persediaan dengan teori dan membandingkan pengembangan sistem
informasi akuntansi persediaan dengan teori, dapat ditarik kesimpulan bahwa
penerapan pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan masih memiliki
kekuarangan meskipun sudah dilakukan perbaikan seperti kesalahan atau
kekurangan pencatatan karena perhitungan fisik persediaan yang seharusnya
dilakukan dua kali yaitu oleh penghitung dan pengecek masih terealisasi satu yaitu
penghitung, sehingga ketelitian perhitungan fisik tidak terjamin.
Kata kunci : pengembangan sistem informasi akuntansi, persediaan, sistem
informasi akuntansi
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting di dalam

organisasi,

dimana

organisasi

kini

berlomba

untuk

menciptakan

dan

meningkatkan kualitas kerja, mutu pelayanan, dan keakuratan data guna
menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Widya (2016) dalam Mardi
mengemukakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk
mendukung kelancaran operasional perusahaan dan menyediakan informasi guna
mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan
pertanggung jawaban yang diterapkan. Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa
tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan
informasi pengelolaan kegiatan usaha baru, untuk memperbaiki informasi yang
dihasilkan oleh sistem, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan
pengecakan intern, dan untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelanggaraan
pencatatan akuntansi. Berdasarkan dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan
bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan,
mencatat dan memproses data menjadi informasi yang digunakan untuk
pengambilan keputusan. Kemudian dikembangkan yang bertujuan untuk
menyediakan informasi, memperbaiki informasi, memperbaiki pengendalian
intern dan mengurangi biaya klerikal.
Beberapa penelitian terdahulu memaparkan tentang sistem informasi
persediaan bahan baku diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Widya (2016)
dan Miktam (2018) menyimpulkan bahwa sistem informasi persediaan masih
memiliki kelemahan sehingga perusahaan perlu melakukan perbaruan sistem.
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Desti et all., (2014) menyimpulkan bahwa peranan sistem informasi persediaan
yang ada telah cukup memadai karena telah menggunakan sistem informasi
akuntansi terkomputerisasi. Juliana et all., (2014), Johanes (2017) dan Mustofa et
all., (2015) menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan tidak
memiliki pencatatan yang akurat dan prosedur yang belum memadai sehingga
menyebabkan terjadinya selisih, keterlambatan stock dan kekosongan stock
bahan. Iman (2017) menyimpulkan bahwa sistem informasi yang dibuat cukup
baik namun kenyataannya dalam menjalankan sistem yang tersedia masih
memiliki banyak kekurangan.
DW Coffe merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang makanan
dan mnuman. Dalam proses produksi di DW Coffe mempunyai beberapa tipe
persediaan yaitu, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan
barang jadi, persediaan bahan penolong dan persediaan bahan habis pakai.
Dengan siklus pengelolaan persediaan yang terbagi atas beberapa bagian yaitu
bagian gudang dan bagian operasional. Dalam bagian gudang terdiri atas beberapa
tugas yaitu pengeluaran bahan baku, pemesanan bahan baku, sedangkan bagian
operasionan terdiri dari pemrosesan bahan dan permintaan bahan. Dalam
permintaan bahan dilakukan oleh kepala gudang yang kemudian akan diproses
lebih lanjut oleh purchasing yang bertugas untuk memesan bahan. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak DW Coffe menemukan
bahwa sistem persiaan yang dilakukan oleh DW Coffe kurang akura sehingga
adanya keslahan pada saat pencatatan atau stock opname. Hal ini didasarkan
dengan SAK EMKM ayat 2.17 menjelaskan “Kelalaian untuk mencantumkan
(omission) Kesalahan dalam mencatat (misstatement) pos – pos laporan keuangan
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adalah material jika, baik secara sendiri dan bersama, dapat mempengaruhi
keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan”. Didukung berdasarkan
karakteristik yang dikemukakan oleh Romney dan dan Steinbart (2017) bahwa
sistem informasi harus memproses data secara akurat dan lengkap sehingga
memudahkan dalam mendapatkan solusi apabila terjadi permasalahan.
Dari beberapa penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang yang
telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“Penerapan sistem informasi akuntansi persediaan terhadap DW Coffe Malang”.
bertujuan untuk memudahkan dalam menangani proses pencatatan barang masuk
dan keluar, pemesanan barang dari purchasing, sehingga dapat mempermudah
pengelolaan pencatatan persediaan pada DW Coffe Malang dari pengontrolan
serta meminimalkan terjadinya kesalahan.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan sepanjang

pengamatan yang dilakukan peneliti pada Pawon Tjengkeh, maka peneliti
merumuskan masalah; bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam
meningkatkan keamanan persediaan pada DW Coffe Malang .
1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah penelitian ini meliputi sistem informasi akuntansi

persediaan diantaranya;
1.

Persediaan bahan baku

2.

Persediaan bahan habis pakai

3.

Data yang diambil adalah data dari purchase requisition form pada tanggal 20
Februari 2021
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1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulisan dilakukan untuk

mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan keamanan
persediaan pada DW Coffe Malang.
1.5

Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, diharapkan

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya;
1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi para pembaca maupun sebagai
referensi ataupun objek penelitian yang sama, khususnya tentang analisis
pengembangan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan keamanan
Aset perusahaan.
2. Manfaat Praktis
Dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengelola Aset
perusahaan, sehingga meningkatnya keamanan pada Aset tersebut.
3. Manfaat Penelitian
Dapat digunakan sebagai salah satu bahan atau acuan untuk penelitian
selanjutnya dibidang sistem informasi akuntansi.
1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
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Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
Bab II : LANDASAN TEORI
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yaitu tinjauan empiris dan
tinjauan teoritis.
Bab III : METODE PENELITIAN
Berisi penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta
metode analisis data.
Bab IV : PEMBAHASAN
Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup
sejarah, visi dan misi, tugas wewenang dan tanggung jawab, analisis
sistem yang sedang berjalan, deskripsi data sistem informasi akuntansi
persediaan, perbandingan sistem informasi akuntansi persediaan dengan
teori, perbandingan pengembangan sistem informasi akuntansi dengan
teori, serta rekomendasi yang diberikan oleh peneliti mengenai sistem
informasi akuntansi persediaan.
Bab V : SIMPULAN DAN SARAN
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah
dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang
dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Empiris
Terdapat beberapa penelitian serupa tentang analisis sistem informasi

akuntansi persediaan dengan perusahaan yang berbeda. Hasil dari beberapa
peneliti akan menjadi bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil
dari penelitian sebelumnya;
Widya (2016) menyatakan bahwa sistem informasi persediaan yang
digunakan PT Maksindo Palembang terbilang sederhana dan cukup baik namun
masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem informasi persediaan. Tidak
adanya job description yang jelas mengenai wewenang dan tugas masing-masing
bagian dalani perusahaan hanya berupa bukti tertulis saja sedangkan pada
aktivitasnya banyak bagian yang merangkap dilakukan oleh satu orang.
Despita (2017) menyatakan bahwa persediaan barangnya masih bersifat
manual yaitu masih menggunakan kartu stok dalam bentuk fisik dan
membutuhkan penyimpanan dalam bentuk hard copy.
Desti, et al., (2014) menyatakan bahwa Peranan sistem informasi
akuntansi persediaan yang ada pada CV. Graha Gallery Palembang telah cukup
memadai karena telah menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi
yang dapat memudahkan para karyawan dalam pelaporan keuangan dan dalam
transaksi pembelian dan penjualan barang dagang serta didukung oleh unsur-unsur

7

8

dari sistem informasi akuntansi itu sendiri yang terdiri dari formulir-formulir dan
catatan atas persediaan barang dagang.
Juliana, et al., (2014) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi
persediaan barang dagang yang ada pada PT. Autochem Industry Cab. Palembang
masih memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan terjadinya selisih antara
pencatatan stok barang dengan barang yang ada digudang, dapat dikarenakan oleh
tidak adanya bagian khusus penerimaan barang dagang yang secara khusus
bertugas untuk melakukan prosedur pengecekan dan pemeriksaan barang dagang
yang diterima perusahaan, karena jika tidak ada pengecekan dan pengawasan
barang masuk maka perusahaan dapat mengalami tindakan penyelewengan
produk dikarenakan produk yang masuk tidak sesuai dengan jumlah pesanan yang
dipesan perusahaan.
Hendra (2017) menyatakan bahwa sistem ini merupakan suatu aplikasi
sistem persediaan pada gudang yang berfungsi untuk pencatatan keluar masuk
barang oleh staf PT.Alaisys dapat dilakukan dengan struktur sehingga dapat
memberikan bantuan dalam hal efisiensi waktu kegiatan pencatatan dan
penyusunan data pada barang.
Johanes (2017) menyatakan bahwa perusahaan CV. Puri Kencana sebagai
objek penelitian tidak memiliki pencatatan atas persediaan bahan baku perusahaan
secara tepat dan akurat, perusahaaan tidak dapat mengetahui jumlah persediaan
bahan baku secara sewaktu-waktu dan perusahaan mengalami keterlambatan
dalam melakukan pembelian bahan baku kembali kepada pemasok.
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Mustofa, et al., (2015) menyatakan bahwa prosedur pengadaan bahan baku
pada UD. Bintang Terang Surabaya belum memadai mulai dari bagian gudang
hingga bagian akuntansi pada sistem dan prosedur permintaan bahan baku, tidak
adanya prosedur dan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran
bahan baku yang memadai menyebabkan terjadinya kelebihan pemakaian kopi
yang dapat merugikan perusahaan, fungsi-fungsi persediaan belum dijalankan
dengan baik oleh perusahaan, sehingga masih terdapat kekosongan bahan baku
dalam kelancaran proses produksi, tidak adanya tanggung jawab dari bagian
produksi dalam perhitungan pemakaian kopi akan berpengaruh pada kerugian
perusahaan dalam meminimalisasikan biaya persediaan.
Amalia, et al., (2018) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen
persediaan barang yang ada di Advan Service Center Jambi selama ini masih
secara manual dan belum menggunakan database sehingga data-data tidak
tersimpan dengan baik.
Widya (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian
persediaan barang daganggan pada PT. Laris Manis Utama‚ belum ada
keseragaman dalam penulisan nama barang, kesalahan menulis nama/merk/size
pada barang yang keluar dan kesalahan mengeluarkan barang dari gudang. Sistem
pengendalian persediaan barang dagang telah efektif, karena penerimaan dan
penyimpanan barang, pencatatan, dan otorisasi dilakukan oleh fungsi yang
berbeda.
Srijanti, et al., (2015) menyatakan bahwa pengendalian intern terhadap
persediaan barang dagangan pada PT. Suramando berjalan cukup efektif.
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Pembagian tugas diterapkan ke setiap bagian sehingga tidak ada penggandaan
tugas. Pemeriksaan yang dilakukan setiap hari, pengawasan secara fisik atas
persediaan dan catatan/dokumen, serta adanya petugas keamanan dan kamera
CCTV menjaga barang dari adanya kerusakan maupun penyelewengan.
Pemantauan terhadap persediaan bukan hanya dilakukan oleh pihak internal saja
tetapi dilakukan oleh pihak eksternal yakni oleh BPOM. Sehingga kualitas dari
persediaan barang dagangan selalu dalam keadaan baik.
Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diringkas
pada tabel 1 sebagai berikut:
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tahun 2019
dengan permasalahan kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat permintaan persediaan bahan baku, persediaan bahan bahan penolong,
dan persediaan bahan habis pakai. Objek yang diteliti yaitu restoran makanan
yang bernama DW Coffe yang letak lokasinya berada di Malang
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2.2

Tinjauan Teoritis

2.2.1

Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1.1 Pengertian Sistem
Romney dan Steinbart (2015:3) menyatakan bahwa “Sistem adalah
rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan,
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari
subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.” Mulyadi
(2016:4) menyatakan bahwa “sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Dari
beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan
rangkaian beberapa komponen yang saling berhubungan atau jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk mencapai sebuah tujuan.
2.2.1.2 Pengertian Informasi
Krismaji (2015) mengemukakan bahwa Informasi adalah data yang telah
diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Romney dan Steinbert
(2015) mengemukakan bahwa informasi merupakan sebuah data yang sudah
dikelola untuk memberikan arti dan perbaikan dalam memperbaiki proses dalam
pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa informasi memiliki makna
data yang telah terorganisir atau yang sudah dikelola untuk memiliki kegunaan
dan manfaat dalam proses pengambilan keputusan.
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2.2.1.3 Pengertian Akuntansi
Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa “Akuntansi dapat didefinisikan
sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa
informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara
tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang
berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik”.
Romney dan Steinbart (2015:11) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah proses
identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan,
pengukuran dan komunikasi informasi” Putra (2017) mengemukakan bahwa
pengertian akuntansi menurut Abu Bakar, A dan Wibowo, akuntansi merupakan
suatu proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan terhadap semua
transaksi ekonomi dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Maka dapat
disimpulkan bahwa akuntansi adalah seperangkat yang mempelajari perekyasaan
penyediaan jasa berupa informasi atau proses pelaporan, pengidentifikasian,
pencatatan terhadap transaksi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan
keputusan.
2.2.1.4 Pengertian sistem informasi akuntansi
Juliana (Krismiaji, 2015:4) menjelaskan bahwa sebuah sistem yang
memproses sebuah data transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat
untuk mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Weygandt, et al (2014),
mengemukakan bahwa sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksitransaksi data dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak
tertentu disebut dengan sistem informasi akuntansi (accounting information
system). Sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang mengumpulkan dan
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memproses transaksi guna mendapatkan informasi yang akan diserahkan kepada
pihak pihak tertentu.
Dalam definisi sistem yang telah dipaparkan oleh Mulyadi perlu
dibedakannya pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperolehnya gambaran
yang dibutuhkan mengenai sistem yang menghasilkan berbagai formulir yang
diolah dalam sistem akuntansi. Mulyadi (2016:4) menyatakan bahwa “prosedur
adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam
satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang”. Berdasarkan definisi
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem terdiri dari jaringan
prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan
klerikal terdiri dari kegiatan berikut yang dilakukan untuk mencatat informasi
dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar: menulis, menggandakan,
menghitung,memberi kode, mendaftar, memilih (menyortasi), memindah,
membandingkan. Mulyadi (2016:5).
2.2.1.5 Fungsi sistem informasi akuntansi
Romney dan Steinbart (2015) mengemukakan bahwa tiga fungsi sistem
informasi akuntansi adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya dan
personel organisasi
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga dapat membantu manajemen
untuk merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi
aktivitas, sumber daya, dan personel
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3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data
organisasi.
Azhar Susanto (2013:8), mendefisikan sebagai berikut; adapun fungsi
sistem informasi akuntansi yang sangat erat hubungannya satu sama lain yaitu:
1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari Suatu perusahaan agar dapat
tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan
sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti
melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya

dari SIA adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses
pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan
perencanaan dan pengendalia aktivitas perusahaan.
3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya
kepada pihak eksternal.
Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem informasi adalah untuk
mengumpulkan informasi sebagai dukungan perusahaan sehari hari, untuk
menghasilkan informasi yang dipergunakan sebagai pengambilan keputusan, dan
untuk pengelolaan dan pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab dan
menjamin bahwa transaksi yang diproses telah tercatat secara akurat.
2.2.1.6 Karakteristik sistem informasi akuntansi
Romney dan Steinbart (2017) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi
akuntansi dapat diukur dengan karakteristik sebagai berikut:
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1. Kegunaan, sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat
menghasilkan output informasi yang akan membantu manajemen dan
pengguna dalam membuat keputusan
2. Ekonomis, manfaat sistem diharapkan harus melebihi biaya
3. Keandalan, sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.
4. Ketersediaan Pengguna harus dapat mengakses sistem pada kenyamanan
mereka.
5. Pelayanan, sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat
memberi pelayanan yang efisien terhadap pengguna
6. Kapasitas, kapasitas sistem harus cukup untuk menangani periode operasi
puncak dan pertumbuhan masa depan.
7. Kemudahan Penggunaan, sistem harus mudah digunakan.
8. Fleksibel, sistem harus dapat mengakomodasi perubahan persyaratan yang
wajar.
9. Traktabiliitas, sistem mudah dipahami dan memfasilitasi penyelesaian
masalah dan pengembangan dimasa depan.
10. Auditability Auditability dibangun kedalam sistem dari awal.
11. Keamanan, demi keamanan informasi hanya pengguna yang diberi
wewenang, yang diberi akses ke atau diizinkan untuk mengubah data sistem.
2.2.1.7 Tujuan sistem informasi akuntansi
Mulyadi (2016) menyatakan bahwa tujuan umum penyusunan sistem
akuntansi sebagai berikut;
1. Menyediakan informasi untuk pengelolaan kegiatan usaha baru.
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2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik
mengenai ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan menyediakan catatan
lengkap

mengenai

pertanggungjawaban

dan

perlindungan

kekayaan

perusahaan.
4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
Krismiaji (2015) menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi adalah
sebagai berikut;
1. Kemanfaatan : Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu
manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
2. Ekonomis : Manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.
3. Daya andai : Sistem harus memproses dapat mengakses data senyaman
mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.
4. Ketepatan waktu : informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian
baru informasi lainnya.
5. Servis pelanggan : Servis yang memuaskan kepada pelanggan harusdiberikan.
6. Kapasitas : kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode
sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.
7. Praktis : sistem harus mudah digunakan.
8. Fleksibilitas : sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan sistem.
9. Daya telusur : sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan
perancang dan memudahkan penyelasaian persoalan serta pengembangan
sistem di masa mendatang.
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10. Daya audit : daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal
pembuatannya.
11. Keamanan : hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses atau
diijinkan mengubah data sistem.
2.2.1.8 Peranan sistem informasi akuntansi
Widya (Mardi, 2011: 14), sistem informasi akuntansi berperan
mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi dalam
organisasi, membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi
strategis, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan.
Romney et al (2011) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi
memiliki peran yaitu merancang sistem yang tepat dan dapat memberikan nilai
tambah yang optimal bagi perusahaan.
Berdasarkan dua teori diatas maka disimpulkan bahwa peranan sistem
informasi akuntansi adalah mengumpulkan, menyimpan dan merancang sistem
agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2.2.1.9 Komponen sistem informasi akuntansi
Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa ada enam komponen
dalam sistem informasi akuntansi;
1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan
data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
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4. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan data
5. Infrastruktur teknologi informasi
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data
sistem informasi akuntansi
2.2.2

Sistem Informasi Persediaan

2.2.2.1 Pengertian persediaan
Salah satu aset lancar yang harus ada adalah persediaan, persediaan
memiliki peranan penting dalam Aset lancar karena mempunyai fungsi menjaga
kesinambungan kegiatan operasional dalam perusahaan demi berkelangsungan
perusahaan.
Menurut PSAK 14 persediaan adalah Aset yang dapat dijual dalam
kegiatan usaha, dalam proses produksi untuk dijual, dalam bentuk bahan untuk
digunakan dalam proses produksi yang kemudian dijual. Sodikin (2013: 12)
dalam Palandeng (2015: 440) menyatakan bahwa persediaan adalah aset (a) untuk
dijual dalam kegiatan usaha normal, (b) dalam proses produksi dan kemudian
dijual, atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan dalam proses produksi atau
pemberian jasa.
Rahmawati (Assauri, 2016:225) menjelaskan bahwa persediaan adalah
stok dari suatu item yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan.
Berdasarkan dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan
merupakan aset untuk dijual dalam bentuk bahan baku maupun dalam bentuk
bahan jadi, dalam perusahaan manufaktur persediaan terdiri dari beberapa macam
dan prsediaan merupakan suatu item yang digunakan dalam perusahaan.
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Mulyadi (2016:463) menjelaskan “Dalam perusahaan manufaktur,
persediaan terdiri dari: persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses,
persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan
pabrik, dan persediaan suku cadang”.
2.2.2.2 Fungsi persediaan
Nurmailiza (2009) mengemukakan bahwa ada beberapa fungsi penting
persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, diantaranya;
1. Agar semua permintaan konsumen dapat terpenuhi,
2. Agar dapat menyeimbangkan antara produksi dan distribusi,
3. Agar dapat memperoleh keuntungan yang didapatkan dari potongan kuantitas,
karena pembelian dalam jumlah banyak akan mendapatkan diskon,
4. Untuk melindungi perusahaan dari perubahan harga dan inflasi,
5. Untuk

menghindari

kemungkinan

terjadinya

kekurangan

persediaan

dikarenakan cuaca, kekurangan stok/pasokan, mutu, dan keterlambatan
pengiriman,
Untuk menjaga kelangsungan kegiatan dengan cara menyediakan persediaan
dalam proses.
2.2.2.3 Jenis Persediaan
Assauri (2016) mengemukakakn bahwa menjalankan fungsi persediaan
umumnya harus menjaga empat jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku,
persediaan barang dalam proses, persediaan pemeliharaan dan persediaan barang
jadi.
Persediaan bahan baku adalah persediaan yang dibeli namun tidak
diproses, untuk memisahkan pemasok dengan dari proses produksi. Persediaan
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barang dalam proses memiliki pengertian persediaan bahan baku yang sudah
mengalami

perubahan

atau

proses

namun

belum

selesai.

Persediaaan

pemeliharaan digunakan untuk menjaga agar mesin dapat berjalan dengan baik
dan produksi tetap berjalan secara produktif. Sedangkan persediaan barang jadi
adalah persediaan yang sudah selesai dan siap untuk dipasarkan.
Sejalan dengan uraian diatas, secara umum persediaan dapat dibedakan
dalam beberapa jenis yaitu;
1. Persediaan bahan baku atau yang disebut persediaan bahan mentah yang
nantinya akan diproses lebih lanjut untuk menjadi bahan jadi
2. Persediaan dalam proses merupakan persediaan yang sudah mengalami
perubahan namun masih belum selesai
3. Supplier inventory berfungsi sebagai penunjang dalam operasi
4. Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang dijual kembali tanpa
mengalami proses
5. Persediaan barang jadi merupakan persediaan yang diperoleh dari persediaan
bahan mentah yang diolah menjadi persediaan dalam proses kemudian diolah
kembali menjadi persediaan barang jadi (Siagian, 2005)
2.2.2.4 Tujuan persediaan
Freddy (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa tujuan persediaan
yaitu diantaranya;
1. Menghilangkan

resiko

keterlambatan

barang

yang dibutuhkan

perusahaan
2. Menghilangkan resiko pengembalian barang karena kualitas yang buruk

oleh
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3. Mengantisipasi barang yang memiliki musim, sehingga dapat mengantisipasi
ketika membutuhkan barang saat bukan musim barang tersebut
4. Mempertahankan kestabilan perusahaan atau menjamin kelancaran produksi
5. Mencapai penggunaan mesin yang optimal
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dengan memberikan
produk jadi
7. Membuat pengadaan barang diluar kebutuhan
2.2.2.5 Sistem Persediaan
Rahmawati (Assauri, 2016:225) menjelaskan bahwa sistem persediaan
adalah sekumpulan kebijakan dan pengendalian, yang memonitoring tingkat
persediaan, dan menentukkan tingkat yang harus dijaga jika stok harus diisi
kembali dan berapa banyak yang seharusnya dipesan.
Rahmawati (Assauri, 2016:229) menjelaskan bahwa sistem persediaan
akan memberikan kebijakan operasi produksi, untuk menjaga dan mengawasi
barang-barang untuk distok. Dengan sistem persediaan ini, diharapkan manajemen
dapat bertanggung jawab terhadap pemesanan dan penerimaan barang yang
dipesan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan waktu
penempatan pesanan, dan penjagaan atau pengawasan dalam jalannya jalur dari
apa yang dipesan, serta berapa banyak barang yang dipesan dan dari siapa vendornya.
2.2.2.6 Prosedur yang Berkaitan dengan Sistem Akuntansi Persediaan
Mulyadi (2014) mengemukakan bahwa sistem dan prosedur yang
bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan adalah:
1) Prosedur Pencatatan Produk Jadi
a. Deskripsi Prosedur
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Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya
produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang
diterbitkan ke dalam rekening Barang Dalam Proses.
b. Dokumen
Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi
adalah laporan produk selesai dan bukti memorial.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi
adalah kartu persediaan dan jurnal umum.
d. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah fungsi
gudang yang berfungsi untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh
bagian produksi, fungsi kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat
harga pokok persediaan, dan fungsi jurnal untuk mencatat jurnal.
2) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Produk Jadi yang Dijual
a. Deskripsi Prosedur
Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan
disamping prosedur lainnya seperti: prosedur order penjualan, prosedur
persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan dan
prosedur pencatatan piutang.
b. Dokumen
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan
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produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok
produk jadi yang dijual adalah: kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal
umum.
d. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi
yang dijual adalah fungsi kartu persediaan yang berfungsi untuk membuat
rekapitulasi harga pokok penjualan dan membuat bukti memorial, dan
fungsi jurnal untuk mencatat jurnal berdasarkan rekapitulasi harga pokok
penjualan dan bukti memorial.
3) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Jadi yang Diterima Kembali dari
Pembeli
a. Deskripsi prosedur
Jika produk jadi yang telah dijual kembali oleh pembeli, maka transaksi
retur penjualan ini mempengaruhi persediaan produk jadi yaitu menambah
kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh
bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang
dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk
jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah: laporan penerimaan barang
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dan memo kredit.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi
adalah: kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum, dan retur penjualan.
d. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga produk jadi yang
diterima kembali dari pembeli adalah fungsi gudang berfungsi untuk
mencatat pengembalian barang dari pembeli, fungsi kartu persediaan yang
berfungsi untuk mencatat harga pokok persediaan yang dikembalikan dari
pembeli, dan fungsi jurnal mencatat jurnal berdasarkan laporan
penerimaan barang dan memo kredit.
4) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan Produk dalam Proses
a. Deskripsi Prosedur
Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh
perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan
dan laporan keuangan tahunaan.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk
dalam proses adalah bukti memorial.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan
produk dalam proses adalah jurnal umum
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d. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam
proses adalah fungsi produksi untuk membuat laporan produk dalam
proses, fungsi kartu persediaan untuk membuat bukti memorial dan
mencatat harga pokok produkn dalam proses, dan fungsi jurnal untuk
mencatat jurnal umum berdasarkan bukti memorial.
5) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan yang Dibeli
a. Deskripsi Prosedur
Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem
pembelian. Dalam sistem ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: laporan penerimaan
barang dan bukti kas keluar.
c. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan
yang dibeli adalah fungsi penerimaan yang berfungsi untuk menerima
barang yang telah dibeli, serta membuat laporan penerimaan barang,
fungsi utang digunakan untuk membuat bukti kas keluar, fungsi kartu
persediaan untuk mencatat persediaan berdasarkan bukti kas keluar, dan
fungsi gudang untuk mencatat mutasi persediaan berdasarkan laporan
penerimaan barang.
6) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan yang Dikembalikan
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kepada Pemasok
a. Deskripsi Prosedur
Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka
transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang
bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang
yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan
harga pokok persediaan yang dicatat bagian kartu persediaan dalam kartu
persediaan yang bersangkutan.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: laporam pengiriman
barang dan memo debit.
c. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan
yang dikembalikan kepada pemasok adalah fungsi gudang berfungsi
mencatat mutasi persediaan berdasarkan memo debit, fungsi pengiriman
berfungsi untuk mengirimkan barang kembali ke pemasok dan membuat
laporan pengiriman barang, fungsi utang untuk membandingkan kuantitas
dan jenis barang yang akan dikembalikan, fungsi kartu persediaan untuk
mencatat harga pokok satuan pada kartu persediaan, dan fungsi jurnal
untuk mencatat jurnal retur pembelian.
7) Prosedur Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang
a. Deskripsi Prosedur
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Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem
akuntansi biaya produksi.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: buku permintaan
dan pengeluaran barang.
c. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang
gudang adalah fungsi produksi untuk membuat bukti permintaan dan
pengeluaran barang gudang, fungsi gudang untuk mengisi kuantitas barang
yang diserahkan pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang,
fungsi kartu persediaan untuk mengisi harga pokok pada bukti permintaan
dan pengeluaran barang gudang dan kartu persediaan, fungsi kartu biaya
untuk mencatat harga pokok produk dan fungsi jurnal untuk mencatat jurnal
pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang
gudang.
8) Prosedur Pencatatan

Tambahan Harga Pokok Persediaan karena

Pengembalian Barang Gudang
a. Deskripsi Prosedur
Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah
barang di gudang.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: buku pengembalian
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barang gudang.
c. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan tambahan harga pokok
persediaan karena pengembalian barang gudang adalah fungsi produksi
untuk membuat bukti pengembalian barang gudang, fungsi gudang untuk
mengotoriasi bukti pengembalian barang dagang, fungsi kartu persediaan
untuk mengisi harga pokok pada bukti pengembalian barang gudang,
fungsi kartu biaya untuk mencatat harga pokok produk dan fungsi jurnal
untuk mencatat jurnal berdasarkan bukti pengembalian barang gudang.
9) Sistem Perhitungan Fisik Persediaan
a. Deskripsi Prosedur
Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan
untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan digudang. Bagian
kartu persediaan bertanggung jawab atas terselenggaranya catatan
akuntansi yang dapat diandalkan (reliable) mengenai persediaan yang
disimpan di Bagian Gudang,

sedangkan bagian gudang bertanggung

jawab atas penyimpanan fisik persediaan digudang.
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: kartu perhitungan
fisik, daftar hasil perhitungan fisik dan bukti memorial.
c. Catatan Akuntansi
Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah: kartu
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persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum.
d. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah:
panitia penghitungan fisik persediaan untuk melakukan penghitungan fisik
persediaan yang terdiri dari pemegang kartu penghitungan fisik,
penghitung dan pengecek, fungsi akuntansi untuk mencantumkan harga
pokok satuan persediaan, mengalikan kuantitas dan harga pokok per
satuan, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan
fisik, melakukan adjustment, serta membuat bukti memorial, dan fungsi
gudang untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan.
2.2.2.7 Flowchart
Mulyadi (2016) Flowchart merupakan gambar yang digunakan untuk
menggambarkan proses kegiatan dalam suatu organisasi secara manual. Flowchart
berupa bagan untuk keseluruhan sistem termasuk kegiatan-kegiatan manual dan
aliran atau arus dokumen yang dipergunakan dalam suatu sistem. Dibawah ini
adalah simbol-simbol standar yang biasa digunakan dalam menyusun flowchart :
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Tabel 2.2
Flowchart
Simbol

Keterangan
Arsip permanen, menggambarkan tempat
penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses
lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan.

On-line computer process, menggambarkan
pengolahan data menggunakan komputer secara
on-line.
Keying, menggambarkan pemasukan data ke
dalam komputer melalui on-line terminal.
On-line storage, arsip komputer yag berbentuk online ( di dalam memory komputer)

Keputusan, menggambarkan keputusann yang
harus dibuat dalam proses pengolahan data (garis
bawah “ya” garis samping “tidak”)

Mulai atau berakhir, menggambarkan awal
atau akhir suatu sistem akuntansi
Garis alir, menggambarkan arah proses
pengolahan data. Anak panah digambarkan jika
arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri,
namun jika arus dokumen mengarah ke bawah
atau ke kanan maka anak panah tidak
digambarkan.
Dokumen, menggambarkan semua jenis dokumen
yang merupakan formulir yang digunakan untuk
merekam data terjadinya suatu transaksi.
Catatan, menggambarkan catatan akuntansi yang
digunkan untuk mencatat data yang
direkam sebelumnya di dalam dokumen atau
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Tabel 2 : Lanjutan
formulir

Simbol

Keterangan
Penghubung pada halaman yang sama, digunakan
untuk menghubungkan yang memungkinkan
aliran dokumen berhenti di suatu lokasi pada
halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi
lain pada halaman
yang sama.
Penghubung pada halaman yang berbeda,
digunakan untuk menunjukan bagaimana bagan
alir yang tercantum pada halaman tertentu terkait
dengan bagan alir yang tercantum pada halamn
lain.
Keterangan atau komentar, untuk menambahkan
keterangan untuk memperjelas pesan yang
disampaikan dalam bagan alir.
Kegiatan manual, menggambarkan kegiatan
manual yang dilakukan seperti misalnya mengisi
formulir, menerima order dari pembeli, dan
sebagainya.
Arsip sementara, menggambarkan tempat
penyimpanan dokumen yang dokumennya akan
diambil kembali dari arsip tersebut di masa yang
akan datang.

Sumber: Mulyadi (2016)

2.2.3

Pengembangan Sistem Informasi Akutansi

2.2.3.1 Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
Mulyadi (2016:15) mendefinisikan sebagai berikut;
Tujuan umum pengembangan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut;
1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha
2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada,
baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur infomasinya.
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3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu
untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan
perlindungan kekayaan perusahaan
4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
2.2.3.2 Tipe Penugasan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk penugasan
pengembangan sistem informasi akuntasi adalah sebagai berikut;
1. Pengembangan sistem informasi akuntansi baru yang lengkap
2. Perluasan sistem akuntansi yang baru digunakan untuk mencakup kegiatan
bisnis yang baru
3. Perbaikan berbagai tahap dalam sistem dan prosedur yang sekarang
digunakan
Berikut pengembangan berbagai sistem cakupan dari pengembangan
sistem informasi akuntansi baru yang lengkap;
a. Sistem akuntansi pokok, Pengembangannya terdiri dari perancangan
klasifikasi dan kode akun buku besar, perancangan klasifikasi dank ode akun
buku pembantu, perancangan macam macam buku jurnal, perancangan
laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi
b. Sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi

penggajian, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi
persediaan, dan sistem akuntansi Aset tetap. Perancangan sistem ini
mencakup berbagai jaringan prosedur yang ada dalam setiap sistem, termasuk
perancangan formulir formulir yang digunakan dalam setiap sistem akuntansi.
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2.2.3.3 Praktik yang Sehat dalam Pengendalian Persediaan
Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa praktik yang sehat dalam
pengendalian persediaan yaitu;
1) Kartu perhitungan fisik memiliki nomor urut tercetak dan penggunaannya
dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitung fisik
2) Perhitungan fisik untuk setiap jenis persediaan dilakukan dua kali secara
independen, pertama dilakukan oleh penghitung. Kedua dilakukan oleh
pengecek
3) Kualitas dan data persediaan pada perhitungan fisik dicocokan oleh fungsi
pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dicatat dalam
daftar hasil perhitungan fisik
4) Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung
kuantitas

persediaan

harus

dijamin

ketelitiannya.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada DW Coffe Malanfyang terletak di Jalan
Simpang Candi Mendut no 39, nomer telp 0341-4377132 kelurahan Mojolangu,
kecamatan Lowokwaru. Kota Malang. Jawa Timur.
3.2 Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau
penelitian bersifat menjelaskan. Sugiyono (2005: 21) menjelaskan bahwa “metode
deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas.”
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Sugiono
(2015) mengemukakan bahwa kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrument kunci, pengambiln
sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dapat disimpulkan
bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bersifat
mendiskripsikan suatu hasil penelitian dengan tidak menarik kesimpulan yang
lebih luas dan menekankan makna.

34

35

Sumber data yang digunakan yaitu,
1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
tanpa perantara. Indriantoro (1999) mengemukakan bahwa data primer dapat
berupa opini subjek secara individu maupun kelompok, hasil observasi
terhadap benda, kejadian, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan
pada CV Baegopa Indonesia berupa hasil wawancara.
2) Data Sekunder diambil dari sumber yang berhubungan dengan objek
penelitian dapat berupa dokumentasi atas data data persediaan yang ada pada
CV Baegopa Indonesia.
3.4 Metode Pengumpulan Data
1) Observasi
Sugiono (2014: 64) menjelaskan “observasi adalah peninjauan langsung
ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap aktivitas perusahaan
tersebut.”
2) Wawancara
Indriantoro (1999) mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik
pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada
subjek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu
yang bersifat kompleks sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik
kuisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Hasil wawancara
selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.
3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data
langsung dari tempat penelitian yang berupa, faktur, jurnal, surat-surat,
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notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriatoro dan
Supomo, 1999: 152).
3.5

Definisi Operasional Variabel
Mulyadi (2014) mengemukakan definisi operasional variabel adalah suatu

format yang diberikan pada suatu variabel dengan mespesifikasikan suatu
operasional yang diperlukan oleh suatu varibel. Pengembangan sistem informasi
akuntansi persediaan terdiri dari;
1. Fungsi Terkait
Fungsi yang terkait dalam pengembangan sistem informasi akuntansi
persediaan diantaranya;
a. Bagian gudang
b. Bagian pembelian
c. Bagian penerimaan bahan
d. Bagian perhitungan fisik
2. Dokumen
Dokumen yang terkait dalam pengembangan sistem informasi akuntansi
persediaan diantaranya;
a. Surat permintaan pembelian
b. Surat order pembelian
c. Formulir permintaan dan pengeluaran bahan dari gudang
d. Kartu perhitungan fisik
e. Formulir hasil perhitungan fisik persediaan
f. Laporan penerimaan bahan
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3. Catatan Akuntansi
Catatan yang digunakan yang terkait dalam pengembangan sistem informasi
akuntansi persediaan diantaranya;
a. Kartu persediaan
b. Kartu gudang
c. Jurnal umum
3.6

Metode Analisis Data
Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data yang dikumpulkan

baik dari lapangan, dokumentasi maupun hasil wawancara (Ruangguru.com,
diaskes 6 Januari 2021:16.11) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Metode desktiptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok
untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Adapun
tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisa adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan
sistem informasi akuntansi persediaan yang diaplikasikan pada CV
Baegopa Indonesia.
2. Mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi persediaan.
a. Mengevaluasi persediaan bahan baku dan bahan penolong
b. Mengevaluasi purchase requisition form
c. Mengevaluasi pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan
3. Memberikan
persediaan

rekomendasi
dalam

penerapan

sistem
bentuk

informasi

akuntansi
flowchart.
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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1

Sejarah Pawon Tjengkeh
Awalnya DW Coffee adalah sebuah gerai minuman take away yang berada
di Jl. Ijen depan kampus SOB Malang, yang berdiri pada tanggal 10 Oktober
201. Berdirinya DW Coffee dikarenakan pemilik yakni Faishal mempunyai
hobi dibidang kopi dan sadar pada saat itu gerai di Malang didominasi kopi
yang menggunakan kopi instan yang belum tentu enak dan sehat, mulai dari
itu pemilik DW Coffee belajar berbagai teknik, dan mengolah kopi di internet
maupun diskusi dengan pakar kopi. Kemudian gerai tersebut bertahan selama
6 bulan karena pemilik dari DW Coffee memutuskan berpindah ke Jl. Bogor
no. 11 Malang, tepatnya di halaman Project Eleven. Di halaman Project
Eleven pada saat itu ada 3 usaha yang menjadi satu yaitu DW Coffee, D3, dan
Baegopa. Setelah beberapa bulan berjalan, D3 memutuskan menutup dan tidak
melanjutkan usahanya. Berawal dari itu, DW Coffee berkolaborasi dengan
Baegopa dengan tujuan memuaskan kebutuhan customer akan kopi dan
makanan. Setelah 2 tahun berkolaborasi, Baegopa memutuskan berpindah
tempat sehingga tersisa DW Coffee yang berada di halaman Project Eleven.
Mulai saat itu DW Coffee yang awalnya hanya berjualan kopi, menambah
menu makanan untuk lebih menarik customer datang. Hingga saat ini DW
Coffee masih berada di Jl. Bogor no.11 dengan suasana cafe seperti rumah
yang disi dengan rak buku agar customer bisa sambil membaca, dengan begitu
customer akan merasa nyaman dan akan kembali lagi.

4.2

Visi dan Misi DW Coffe Malang

Adapun Visi dan Misi DW Coffe Malang yaitu;
a. Visi DW Coffe Malang
DW Coffee mempunyai visi yaitu untuk mengenalkan dan menyebarkan
ajaran Islam melalui kopi Indonesia.
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Pelayanan yang cepat dan ramah, serta nilai-nilai tambah lainnya melalui
kinerja yang berkualitas, produktif, profesional serta tercapainya
kesejahteraan bagi karyawan.
b. Misi CV DW Coffe Malang
Misinya adalah perantara antara perusahaan dengan Allah, customer,
karyawan, maupun lingkungan sekitar dapat saling memberikan manfaat.
4.4.1

Fungsi Terkait dengan Persediaan serta Tugas, Wewenang dan
Tanggung Jawab

Berikut tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing masing fungsi yang
berhubungan dengan persediaan
1. Purchasing
a) Memastikan kebutuhan DW COffe terhadap bahanyang harus dibeli
b) Mencari penawaran dan melakukan negoisasi dengan pemasok
c) Memastikan kebutuhan datang tepat waktu dan kondisi baik
d) Mengirim purchase order kepada pemasok
e) Menerima bahan masuk dari pemasok
2. Store Manager
a) Memastikan operasional berjalan lancar
b) Menjaga lingkungan kerja tetap kondusif
c) Memastikan lingkungan kerja bersih
d) Memperhatikan tata letak produk
3. Leader Crew
a) Memastikan produksi berjalan dengan lancar
b) Membuat jadwal karyawan produksi
c) Mengkoordinasi tim produksi agar bekerja dengan lancar

40

d) Memastikan kualitas produk
e) Mencatat permintaan bahan baku
f) Mencatat dan menghitung sisa persediaan pada gudang
4. Production Staff (Saucier, Platter, Butcher)
a) Mengolah bahan baku menjadi setengah jadi
b) Mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi
c) Memperhatikan kualitas produk sebaik mungkin
d) Memperhatikan penyimpanan bahan
4.4.2

Dokumen Yang Terkait dengan Persediaan di DW Coffe malang

Dokumen yang terkait dengan persediaan DW Coffe adalah purchase requestion
form, formulir stock opname
4.4.3

Catatan Akutansi Yang Terkait dengan Persediaan di DW Coffe

Malang
Catatan akuntansi yang terkait dengan persediaan di DW Coffe Malang adalah
kartu stock opname, kartu gudang dan jurnal umum.
4.3 Deskripsi Data Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di DW Coffe
Malang
Rangkaian kegiatan sistem informasi akuntansi persediaan di DW Coffe
Malang diawali dari leader staff

mengecek persediaan secara fisik dan

mencatatnya pada purchasing requisition form, kemudian leader staff mencatat
bahan yang dibutuhkan sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dari form
tersebut. Setelahnya leader staff akan mengirimkan form tersebut pada purchasing
yang akan ditindak lanjuti dengan membuat surat permintaan dan pengiriman

41

bahan pada pemasok dimalam hari. Dan keesokan harinya bahan akan dikirimkan
oleh pemasok dengan surat jalan. Purchasing akan melakukan pencatatan dan
pengecekkan bahan yang datang.
Bahan baku yang dibutuhkan dibagi menjadi dua macam yaitu bahan
kering dan bahan fresh. Untuk bahan kering, purchasing akan melakukan
permintaan bahan untuk kuota satu minggu kedepan dan disimpan pada gudang,
sedangkan untuk bahan fresh akan didatangkan setiap harinya sesuai dengan
permintaan pada purchase requisition form. Setiap paginya purchasing akan
mencatat dan mengeluarkan bahan kering dari gudang ke penyimpanan
operasional sesuai dengan purchase requisition form dan mengecek serta mencatat
bahan fresh yang datang dari pemasok sesuai dengan purchase requisition form.
Namun dalam rangkaian kegiatan sistem informasi akuntansi persediaan
tersebut ditemukan kesalahan stok yang dibutuhkan. Kesalahan yang terjadi
adalah kelebihan bahan baku atau kekurangan bahan baku yang dibutuhkan untuk
operasional. Jika kelebihan bahan baku terjadi, maka penumpukan bahan baku
akan menyebabkan penuhnya ruangan penyimpanan dan akan terjadi pembusukan
jika bahan baku yang kelebihan adalah bahan baku yang dikelompok bahan fresh
yang mudah membusuk. Namun jika kekurangan bahan baku, akan berakibat sold
out menu jika bahan yang kekurangan tidak segera didapatkan. Kesalahan tersebut
memberikan kelemahan pada sistem yang berjalan. Kesalahan tersebut termasuk
kesalahan pencatatan (misstatement) pada permintaan bahan baku yang
mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan tidak terjaganya keamanan Aset
perusahaan jika tidak ada tindakan lebih lanjut.
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4.4 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan
1. Pencatatan Harga Pokok Persediaan Yang Dibeli
a. Fungsi yang terkait
Bedasarkan penelitian penerapan fungsi yang terkait dalam pencatatan harga
pokok persediaan yang dibeli belum sesuai dengan teori Mulyadi 2014
dikarenakan fungsi penerimaan, fungsi kartu persediaan, dan fungsi gudang
dilakukan oleh purchasing.
b. Dokumen yang digundakan
Berdasarkan penelitian dokumen yang digunakan dalam pencatatan harga
pokok persediaan yang dibeli kurang sesuai dengan teori Mulyadi 2016
dikarenakan tidak adanya laporan penerimaan barang, namun ada bukti kas
keluar yaitu nota pembelian.
2. Permintaan dan Pengeluaran Bahan Gudang
a. Fungsi yang terkait
Berdasarkan penelitian fungsi terkait dalam permintaan dan pengeluaran
bahan gudang kurang sesuai dengan teori Mulyadi 2016 dikarenakan fungsi
gudang, fungsi kartu persediaan, dan fungsi kartu biaya dilakukan oleh
purchasing namun fungsi produksi dilakukan oleh production staff
sedangkan fungsi jurnal dilakukan oleh admin.
b. Dokuman yang digunakan
Berdasarkan penelitian dokumen yang digunakan dalam permintaan dan
pengeluaran bahan gudang sudah sesuai dengan teori Mulyadi 2016
dikarenakan bukti permintaan dan pengeluaran barang yaitu purchase
requisition form.
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3. Perhitungan Fisik Persediaan
a. Fungsi yang terkait
Berdasarkan penelitian fungsi yang terkait dalam perhitungan fisik kurang
sesuai dengan teori Mulyadi 2016 dikarenakan panitia fisik yang
diantaranya fungsi penghitung dilakukan oleh leader crew dan fungsi
pengecek tidak ada.
b. Dokumen yang digunakan
Berdasarkan penelitian dokumen yang digunakan dalam perhitungan fisik
sesuai dengan teori Mulyadi 2016 dikarenakan kartu perhitungan fisik,
daftar hasil perhitungan fisik dan bukti memorial ada namun menjadi satu
secara rinci di purchase requisition form.
c. Catatan akuntansi yang digunakan
Berdasarkan penelitian catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan
fisik kurang sesuai dengan teori Mulyadi 2016 dikarenakan kartu
persediaan, kartu gudang menjadi satu di purchase requisition form dan
tidak ada bukti memorial.
4.5 Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaaan
Praktik
Teori

Pengembangan suatu
sistem akuntansi baru
yang lengkap

Ada

Tidak


Temuan di Lapangan

Pengembangan sistem informasi
persediaan yang berjalan masih terjadi
kesalahan atau kekurangan dalam
pencatatan dikarenakan perhitungan fisik
persediaan dilakukan oleh fungsi
penghitung tanpa fungsi pengecek
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Perluasan sistem
akuntansi yang
sekarang dipakai
untuk mencakup
kegiatan bisnis yang
baru



Praktik
Teori

Perbaikan berbagai
tahap sistem dan
prosedur yang
sekarang digunakan

Ada

Tidak

Temuan di Lapangan



Tabel 4.5 Perbandingan teori dan praktik pengembangan sistem informasi
akuntansi persediaan
Pengembangan sistem informasi akuntansi berdasarkan teori Mulyadi 2016
berbentuk sebagai berikut;
1) Pengembangan suatu sistem akuntansi baru yang lengkap
Pengembangan sistem informasi persediaan yang berjalan di CV Baegopa
Indonesia masih terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pencatatan dikarenakan
perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh fungsi penghitung tanpa fungsi
pengecek
2) Perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup
kegiatan bisnis yang baru
Sistem informasi akuntansi persediaan di DW Coffe Malang yang sedang
berjalan sekarang dapat mencakup kegiatan bisnis yang baru yaitu, kegiatan
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pertanggungjawaban pada staff operasional agar dapat mengolah bahan sesuai
dengan pemintaan yang dilakukan.
3) Perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan
Sistem informasi akuntansi persediaan di DW Coffe Malang yang sedang
berjalan sekarang sudah mendapatkan perbaikan yaitu perhitungan fisik
persediaan dilakukan oleh pihak independen.
4.6 Rekomendasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan DW Coffe Malang
Berdasarkan dengan tabel yang sudah disajikan diatas, dapat diketahui
kesesuaian sistem informasi akuntansi persediaan yang diterapkan di DW Coffe
Malang dengan teori yang ada. Maka penulis dapat merekomendasikan sebagai
berikut;
1. Fungsi penghitung dalam perhitungan dapat dilakukan oleh semua bagian
staff operasional sesuai dengan bahan yang digunakan,
2. Fungsi pengecekan dalam perhitungan dapat dilakukan oleh leader crew,
agar bisa diketahui jika adanya kekurangan atau kelebihan bahan yang
dihitung oleh staff operasional.
3. Fungsi pembelian, dan fungsi penerimaan bahan dapat dilakukan oleh
administration dan store manager, agar tidak adanya kemungkinan
kecurangan bahan oleh bagian purchasing.
4. Penambahan prosedur dalam flowchart sistem informasi akuntansi
persediaan Berikut
disarankan;

flowchart

dengan

penambahan prosedur yang
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Operasional

Mulai

Menghitung
bahan yang
dibutuhkan

Mengisi surat
permintaan
bahan

Gudang

Purchase
Requistion
Form

Membuat
surat
pemintaan
pengiriman
barang

Pemasok

Surat Permintaan
Pengiriman Bahan

Melakukan
pengiriman
bahan

Surat Jalan

Surat Permintaan
Pengiriman Bahan
Pengecekan
surat
permintaan
bahan
Mencatat bukti
bahan masuk
dan keluar dari
gudang

Purchase
Requistion
Form
Bukti Bahan
Masuk dan Keluar

Bahan siap di
olah
Mengeluarkan
bahan

Pengecekan
bahan masuk

Gambar 3.3
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Rekomendasi penambahan prosedur dalam flowchart sistem informasi akuntansi
persediaan pada DW Coffe Malang yaitu pada bagian setelah mengisi surat
permintaan bahan, dilakukannya pengecekan surat permintaan bahan oleh fungsi
pengecekkan agar bisa diketahui jika adanya kekurangan atau kelebihan bahan
yang dihitung oleh staff operasional. Pada purchase requisition form memiliki
beberapa salinan untuk gudang dan untuk bagian pengecekan bahan masuk
sebelum bahan di olah. Saat bahan dikeluarkan oleh purchasing, dilakukan
pengecekan oleh leader crew menggunakan purchase requisition form kemarin
malam, untuk memastikan bahan yang dikeluarkan sesuai permintaan pada
formulir tersebut. Beberapa hal tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik yang
dikemukakan oleh Romney dan dan Steinbart (2017) bahwa sistem informasi
harus memproses data secara akurat dan lengkap sehingga memudahkan dalam
mendapatkan solusi apabila terjadi permasalahan, dan untuk menjaga keamanan
aset persediaan agar tidak adanya pembusukan bahan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap penelitian sistem

informasi akuntansi persediaan pada DW Coffe Malang, peneliti dapat
menyimpulkan;
1. Sistem persediaan yang kurang akurat dimana adanya kekurangan dan
kesalahan pencatatan yang menyebabkan adanya perbedaan antara pencatatan
persediaan dengan persediaan secara fisik saat stock opname.
2. Pengembangan sistem sudah dilakukan namun sistem masih memiliki
kekurangan seperti kesalahan atau kekurangan pencatatan karena perhitungan
fisik persediaan yang seharusnya dilakukan dua kali yaitu oleh penghitung dan
pengecek masih terealisasi satu yaitu penghitung, sehingga ketelitian
perhitungan fisik tidak terjamin.
3. Beberapa fungsi seperti fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi
penyimpanan bahan masih dilakukan melalui satu bagian sehingga
kemungkinan penyelewengan bahan dapat terjadi, didukung dengan tidak
adanya pemeriksaan mendadak maupun wajib cuti sementara.
5.2

Saran
Saran yang dapat penulis berikan atas kelemahan yang ada pada DW Coffe

Malang pada sistem informasi akuntansi persediaan adalah sebagai berikut;

48

49

1. Fungsi penghitung dalam perhitungan dapat dilakukan oleh semua bagian
staff operasional sesuai dengan bahan yang digunakan
2. Fungsi pengecekan dalam perhitungan dapat dilakukan oleh leader crew
dan disetujui oleh store manager
3. Fungsi pembelian, dan fungsi penerimaan bahan dapat dilakukan oleh
administration dan store manager
4. Sistem informasi akuntansi persediaan pada DW Coffe Malang dapat
berjalan sesuai prosedurnya walaupun masih secara manual, agar
kedepannya dapat menjalankan sistem yang terkomputerisasi jauh lebih
baik, yang dapat diambil contoh dari jurnal Yoga Adi Saputra (2015)
tentang perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai,
pembelian tunai,dan persediaan pada rumah makan soto ayam & ayam
goreng bangkok, sistem informasi akutansi persediaan pada jurnal tersebut
dapat diterapkan pada sistem informasi akuntansi persediaan DW Coffe
Malang
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