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'Wlmtgawa:wt �tldkmn � � Oflcmt:f!tr � - e:M'ed:m {dibawah 

bimbingan Bapak Ors. H. Arifin Acmad, MSi. Ak., sebagai Pembimbing I dan lbu 

Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., sebagai Pembimbing II). 

Sistem informasi akuntansi menggambarkan suatu sistem untuk melaksanakan 

pekerjaan pengolahan data. Sistem informasi akuntansi yang berkembang dewasa ini 

merupakan serangkaian prosedur yang terdiri dari beberapa unsur yang digunakan 

sebagai pengelolaan persediaan berupa pengadaan, perawatan, pencatatan dan 

penjualan. Persediaan adalah aktiva yang penting bagi seluruh perusahaan baik bagi 

perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Hal tersebut disebabkan karena 

persediaan sangat berpengaruh dalam mengukur kinerja perusahaan khususnya pada 

penentuan harga pokok penjualan bagi suatu perusahaan, dan pada akhimya akan 

berpengaruh pada perhitungan Jaba perusahaan. Pengawasan mempunyai arti yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan yaitu sebagai alat untuk dapat membantu 

pimpinan perusahaan untuk mengamankan harta perusahaan dan dapat membatasi 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyelewangan

penyelewengan. 

PT. Semesta Pahala - Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang impor barang jenis mainan anak - anak. Selain itu, PT. Semesta Pahala -
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Medan melakukan distribusi atas mainan anak - anak ke pasaran lokal seperti ke 

toko-toko mainan anak-anak, mall, dan plaz.a. Berdasarkan pengamatan yang penulis 

lakukan pada PT. Semesta Pahala - Medan, mulai dari pembelian barang sampai 

kepada pengeluaran barang dagangnya, maka persediaan yang ada ialah persediaan 

barang dagang yang terdiri dari aneka ragam mainan anak - anak. Jenis mainan anak 

- anak ini terdiri lagi dari berbagai ukuran dan bentuk. Oleh karenanya, perusahaan 

dalam menjalankan pencatatan persediaan adalah dengan menggunakan sistem 

periodik Pengolahan data akuntansi yang berbasis komputer pada PT. Semesta Pahala 

- Medan dilakukan dengan membagi menu utama kedalam 4 bagian yaitu : 

a. Menu Marketing. 

b. Transaksi Kas/Bank. 

c. Accounting. 

d. Laporan Harian. 

Dalam pencatatan transaksi keuangan pada PT. Semesta Pahal - Medan, 

bukti-bukti transaksi keuangan sebelum dicatat ke dalam buku-buku jumal, buku 

pembantu dan kartu tambahan beberapa. Ini dimaksudkan agar bukti-bukti 

pembukuan harus memenuhi persyaratan accountability dan auditability. PT. Semesta 

Pahala - Medan dalam melakukan pengawasan persediaan menggunakan sistem 

pengolahan data berbasis komputerisasi dengan cara membangun komunikasi data 

antar bagian didalam perusahaan untuk mengetahui persediaan yang ada sesuai 

dengan Local Area Network (LAN). 
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Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap informasi akuntansi dalam 

pengambilan pada perusahaan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 

l .  Struktur organisasi PT. Semesta Pahala - Medan ini telah menunjukkan suatu 

ciri pengawasan internal yang efektif, yaitu adanya pengaturan organisasi, 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang mana setiap transaksi diawasi 

oleh pimpinan yang membawahi bidang yang bersangkutan. 

2. PT. Semesta Pahala - Medan telah menerapkan sistem informasi akuntansi 

yang efektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap persediaannya. Dimana 

bukti - bukti transaksi atas persediaan mulai dari pembelian sampai penjualan, 

harus melalui beberapa tahapan sebelum dicatat dan menjadi bukti pembukuan 

perusahaan 

3. Pengolahan data akuntansi persediaan berbasis komputer telah diterapkan 

secara efektif, karena PT. Semesta Pahala - Medan telah memiliki sistem yang 

disebut Sistem Akuntansi Perusahaan yang tef'Struktur dan terprogram dengan 

baik. 

4. PT. Semesta Pahala - Medan dalam pengawasan persediaanya baik secara 

manual maupun yang berbasis komputer telah efektif karena telah ada 

pemisahan pengendalian antara organisasi, sistem dan program, konversi data 

maupun validasi masukan data persediaan. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Informasi merupakan hal yang pokok dalam setiap kegiatan sehingga 

dapat diibaratkan sebagai nafas kehidupan organisasi. Untuk mendapatkan 

informasi yang baik dan cepat maka diperlukan suatu sistem penanganan 

informasi yang lebih serius dan lebih personal. Bagian terpenting dari seluruh 

informasi yang dibutuhkan manajemen, khususnya manajemen perusahaan adalah 

informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi formal. Sistem 

informasi akuntansi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu lengkap, ah:rr-at, dan 

tepat waktu . Secara meluas, sistem informasi akuntansi akan menyentuh semua 

pengguna informasi, tetapi tetap secara signifikan ada yang membedakan dengan 

sistem informasi formal lainnya. Transaksi ekonomj yang terjadi, me� licpakan 

masukan bagi sistem informasi akuntansi dan akan diolah menjadi informasi bagi 

pengguna. 

Agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan permasalahan 

dapat di atasi, maka kegiatan tersebut harus dapat berjalan dengan lancar dan 

tujuan yang tefoh ditet:.ipkan dapat tercapai dengan mudah dan efektif, perusahaan 

harus mampu menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. 

Sistem informasi yang akurat adalah sistem informasi yang menurut kriterianya 

1 
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itu dapat dipercaya, tidak dapat diragukan lagi kesalahan, mudah untuk dipahami 

clan dimengerti oleh semua pihak yang menggunakan informasi tersebut, oleh 

karena itu sistem memerlukan input yang dapat dijadikan acuan yang kemudian 

akan diolah untuk menghasilkan output. 

Sehubungan dengan adanya revolusi dalam bidang · teknologi informasi 

yang banyak dapat membantu perusahaan, mengharuskan perusahaan dapat 

beradaptasi dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut. pengolahan <lata 

keuangan yang bersifat manual harus berganti dengan sistem pengolahan data 

secara elektronik atau komputerisasi. Data akuntansi diproses melalui komputer 

dengan kecepatan dan ketepatan serta ketelitian yang tinggi, sehingga ·. +'ormasi 

dan laporan yang dihasilkan dapat disajikan dalam waktu yang tepat dan dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen. Sistem informasi yang mengolah data 

keuangan dan akuntansi yang terkomputerisasi disebut sistem inf ormasi akuntansi 

clan merupakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya yang ada 

dalam suatu organisasi, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang secara 

substansial mempengaruhi kinerja satu dengan yang Iainnya. 

Dari uraian di atas jelaslah informasi melalui sistem informasi akuntansi 

sangat diperlukan oleh pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan dan 

alat pengawasan termasuk dalam hal pengawasan terhadap persediaan, sehi.11gga 

penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam 

bentuk tulisan skripsi dengan judul "Sistem Informasi Akuntansi Dalam 

Pengawasan Persediaan Pada PT. Semesta Pahala-i\.:fe<lan" 
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