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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem 

1. Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2011:22) dalam bukunya sistem 

informasi akuntansi, „‟kumpulan atau grup dari sistem atau bagian atau 

komponen apapun baik pisik maupun non pisik yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu 

tujuan tertentu‟‟. 

2. Menurut Mahatnyo (2014 : 5), Sistem secara umum mempunyai makna 

sebagai suatu rangkaian yang terdiri dari berbagai elemen yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

3. Menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem adalah suatu rangkaian 

yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan 

saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem 

biasa nya terbagi dalam sub system yang lebih kecil yang mendukung 

system yang lebih besar. 

4. Menurut Sriminarti dan Puspitasari (2010) perusahaan yang memiliki 

program latihan dan pendidikan pemakaian sistem akan meningkatkan 

kinerja sistem informasi akuntansi. Menurut Anatasia Diana dan Lilis 

Setiawati (2011:3), menyatakan sistem merupakan serangkaian bagian yang 

saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

5. Menurut Gelinas dan Dull (2012:11), Sistem merupakan seperangkat 

elemen yang saling bergantung yang bersama-sama mencapai tujuan 
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tertentu. Dimana sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik, 

integrasi dan tujuan pokok. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan seperangkat 

elemen yang saling berhubungan yang bersama-sama mencapai suatu tujuan 

tertentu dalam proses yang teratur yang dapat mendukung sistem yang lebih besar 

dan saling memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Pengertian Informasi 

1. Menurut Hutahean (2014:9) dalam bukunya menyebutkan informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimaannya. 

2. Pengertian informasi menurut Azhar Susanto (2011 : 38) dalam bukunya 

sistem informasi akuntansi adalah : „‟ informasi adalah merupakan hasil 

dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan 

tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang 

bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang 

informasi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu, informasi 

merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau arti dan 

berguna atau bermanfaat„‟. 

3. Menurut Gellinas and Dull (2012:12) informasi merupakan data yang 

disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktifitas pengambilan 

keputusan. Menurut Rommey dan Steinbart (2015:4), informasi adalah 
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data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan arti dan 

memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang 

menerimanya dalam aktivitas pembuatan keputusan. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

1) Menurut Mulyadi (2008) mendefinisikan sistem informasi akuntansi suatu 

sistem informasi akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang 

memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan 

usaha, memperbaiki infrmasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada 

sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan 

internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan 

catatan akuntansi. 

2) Menurut Dasaratha V. Rama (2008:6) mendefenisikan sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu subsistem dari sistem informasi manajemen 

yang menyediakam informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain 

yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. 

3) Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, orang-orang 

tersebut dan peralatan yang dirancang untuk mengolah data keuangan dan 

lainnya menjadi informasi ( Bodnar dan Hopwood, 2010:1). 

4) Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Lilis Puspitawati dan Sri 

Dewi Anggadini (2011:58) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi: 

„‟sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem berbasis komputer yang 
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dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, yang 

mencakup siklus pemrosesan transaksi, pengguna teknologi informasi dan 

pengembangan sistem informasi.‟‟ 

5) Anatasia Diana dan Lilis Setiawati (2011:4) menyebutkan sistem 

informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan 

dan memproses data serta melaporkan informasi yang terkait dengan 

transaksi keuangan.  

6) Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2012:4), Sistem informasi 

akuntansi merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari 

setiap informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis serta aplikasi yang 

digunakan melalui perangkat lunak, database dan bahkan proses manual 

yang terkait. 

7) Menurut Stair and reynolds (2012:415), Sistem Informasi Akuntansi 

adalah suatu sekumpulan elemen atau komponen berupa orang, prosedur, 

database dan alat yang saling terkait untuk memproses, menyimpan serta 

menghasilkan informasi untuk mencapai suatu tujuan (goal).  

8) Menurut Gelinas dan Dull (2012:12) Sistem Informasi Akuntansi adalah 

sistem yang di buat secara umum berdasarkan seperangkat komputer dan 

komponen manual yang dapat dikumpulkan, disimpan dan diolah untuk 

menyediakan output kepada user.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi Akuntansi 

adalah suatu kombinasi modul yang terorganisir yang berasal dari 
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komponenkomponen yang terkait dengan hardware, software, people dan network 

berdasarkan seperangkat komputer dan menghasilkan informasi untuk mencapai 

tujuan. 

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

Adapun fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut Romney& 

Steinbart (2015):  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi 

perusahaan.  

2. Memproses data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan 

perencanaan.  

3. Menyediakan kontrol yang cukup untuk menjaga asset dari organisasi 

termasuk data. Kontrol ini memastikan bahwa data akan tersedia ketika 

dibutuhkan dan data tersebut akurat serta dapat dipercaya. 

Menurut Anatasia Diana dan Lilis Setiawati (2011:5-7) menjelaskan 

terdapat beberapa manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. 

2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan 

3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal 

4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau devisi  

5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaaan) 
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6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran 

perusahaan 

7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

Tujuan SIA Menurut AICPA dalam bukunya Romney & Steinbart 

(2015: 249) SIA memiliki 5 tujuan utama, yaitu: 

 1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.  

2. Mengklasifikasi transaksi secara tepat.  

3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat.  

4. Mencatat transaksi dalam periode yang tepat.  

5. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan yang 

berkaitan    dalam laporan keuangan. 

2.3.2. Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Tmbooks (2015:4-5), menyebutkan sistem informasi akuntansi 

menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk : 

1. Mendukung kegiatan rutin 

Misalnya menangani kegiatan koperasi rutin seperti order pelanggan 

mengirimkan barang dan jasa,melakukan penibaha, dan menerima 

pembayaran dari konsumen. 
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2. Mendukung keputusan 

Misalnya dengan mengetahui produk mana yang paling laku, manajemen 

dapat memutuskan produk mana yang selaku tersedia dalam stok serta 

memutuskancara untuk memasarkannya. 

3. Perencanaan dan pengandalian 

Misalnya dengan memiliki informasi yang berkaitan dengan anggaran dan 

biaya standar, maka manajemen dapat membandingkan anggaran dengan 

biaya sesungguhnya. 

4. Menerapkan pengendalian intern 

Pengendalian internal meliputi kebijakan , prosedur, dan sistem informasi 

yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian atau 

kegagalan serta berguna untuk menjaga akurasi data keuangan. 

Contohnya, akses terhadap sistem informasi dengan menggunakan 

password dimaksudkan untuk membatasi entry data dan akses kelaporan 

yang tidak relevan dengan tugasnya. 

2.3.3 Komponen Sistem Informasi  

Gambar II.1 Komponen Sistem Informasi 

 

 

  Sumber : Anatasia Diana dan Lilis Setiawati, Sistem Akuntansi (2011:4) 

PROSES OUTPUT INPUT 
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Input dari sistem informasi tersebut adalah berupa penerimaan pesanan 

barang dan penjualan barang. Proses yang berjalan adalah beberapa update catatan 

persediaan untuk setiap item barang setiap kali terjadi pembelian barang sebagai 

barang dengan serta setiap kali terjadi penjualan barang. Outputnya adalah berupa 

daftar saldo persediaan berbagai jenis dan ukuran barang. 

Romey (2015), ada enam komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Orang yang menggunakan sistem 

2. Prosedur dan instruktsi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, 

5. Instruktur teknologi informasi, meliputi computer, perangkat 

periphebal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA, 

6. Pengendalian intern dan pengukuran keamanan yang menyimpan data 

SIA. 

2.3.4 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

1. Tujuan, setiap sistem informasi dirancang untuk mempunyai satu atau 

lebih tujuan yang memberikan manfaat bagi sistem. 

2. Input, data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input kedalam 

sebuah sistem. 

3. Output, informasi bermanfaat yang dihasilkan oleh sebuah sistem 
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4. Penyimpanan data, data disimpan untuk dipakai lagi dimasa datang. 

5. Pemroses, data harus diproses untuk menghasilkan informasi yang 

bermanfaat. 

6. Instruksi dan prosedur, sebuah sistem informasi tidak akan dapat 

memproses sebuah data untuk menghasilkan sebuah informasi tanpa 

ada instruksi dan prosedur yang terperinci. 

7. Pemakai, orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

2.3.5 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Krismiaji (2010) sistem informasi akuntansi harus memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Relevan, sistem harus relevan dengan cara mengurangi ketidakpastian, 

menaikkan tingkat kemampuan untuk memprediksi dan membenarkan 

ekspektasi semula. 

2. Sistem harus dapat dipercaya, sistem harus bebas dari kesalahan dan 

secara kaurat menggambarkan kejadian atau aktivitas perusahaan. 

3. Lengkap, tidak menghilanhkan data penting yang dibutuhkan 

pemakai. 

4. Tepat waktu, sistem dapat disajikan disaat yang tepat untuk 

mempengaruhi sebuah proses dalam pengambilan keputusan. 

5. Mudah dipahami, sebuah sistem dapat disajikan dalam format yang 

mudah untuk dipahami. 
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6. Dapat diuji kebenarannya, sistem memungkinkan dua orang yang 

berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang sama-sama 

independent. 

2.4 Sistem Pembelian Bahan Baku 

1) Bahan baku merupakan bahan baku yang utama didalam melakukan proses 

produksi sampai menjadi barang jadi. Bahan baku meliputi semua barang 

dan bahan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksi 

(Singgih Wibowo, 2007:24). 

2) Meurut Hartoko (2011:46-47), bahan baku adalah bahan dasar yang 

dibutuhkan untuk usaha. Jika usaha produksi maka bahan baku yang 

diperlukan adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk. Jika 

dibidang jasa maka bahan baku yang diperlukan adalah bahan penunjang 

untuk melakkan suatu pekerjaan. Sedangkan dibidang distributor atau 

penjualan produk maka bahan baku yang diperlukan adalah produk yang 

diperoleh dari pemasok (supplier).  

3) Bahan baku yang merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produksi jadi. Bahan baku yang didapat dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor atau dari pengolahan sendiri ( 

Mulyadi, 2014:275). 

2.4.1 Prosedur Dalam Pembelian Bahan Baku 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:219) terdapat tiga 

prosedur yang harus diperhatikan dalam pembelian bahan baku, yaitu: 

1. Permintaan Pembelian 
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Merupakan pesanan tertulis yang diajukan ke departemen pembelian 

sebagai permintaan kebutuhan bahan, formulir ini dibuat rangkap tiga 

: satu ditujukan kepada departemen  pembelian,satu lagi dikirim 

kebagian yang mengajukan permintaan, dan yang terakhir sebagai 

arsip. 

2. Pesanan Pembelian 

Merupakan permintaan tertulis kesupplier bahan, yang dikirim oleh 

departemen pembelian. Dalam pesanan pembelian ini memuat jumlah 

bahan yang diminta, harga dan syarat-syarat pembelian, formulir ini 

dibuat rangkap empat : satu dikirim supplier, satu lagi dikirim ke 

departemen akuntansi, departemen penerimaan, yang terakhir ditahan 

pada departemen pembelian. 

3. Penerimaan Barang 

Merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh departemen penerimaan 

bahan. Formulir ini dibuat rangkap empat yang dikirim kedepartemen 

pembelian, departemen akuntansi, departemen pergudangan dan 

terakhir untuk departemen penerimaan sendiri. 

2.4.2 Siklus Pembelian Bahan Baku 

Menurut Tmbook (2015:10-11), Siklus pembelian biasanya meliputi 

kejadian-kejadian sebagai berikut : 

1. Meminta informasi tentang produk atau jasa kepada pemasok atau 

penyedia jasa. 

2. Permintaan pembelian 
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3. Membuat kesepakatan dengan pemasok 

4. Menerima barang atau jasa dari pemasok 

5. Mencocokkan dokumen penerima dengan tagihan/faktur dari pemasok 

6. Membayar tagihan /faktur yang telah jatuh tempo 

2.4.3 Sistem Pemrosesan Pembelian 

Menurut Hall (2009:318-320), berbagai aktivitas terkait yang 

membentuk sistem pemrosesan pembelian dijelaskan dalam tahapan sebagai 

berikut: 

1. Fungsi pembelian dimulai dengan mengenali kebutuhan untuk 

menambah persedian kembali melalui observasi catatan persediaan, 

informasi kebutuhan persediaan dikirim ke proses pembelian dan utang 

usaha. 

2. Proses pembelian menentukan jumlah yang akan dipesan, memilih 

memasok, dan membuat pesanan pembelian , informasi tersebut 

dikirim kepemasok dan proses utang usaha. 

3. Setelah beberapa waktu, perusahaan akan menerima barang persediaan 

dari pemasok. Barang yang diterima akan diperiksa kualitas dan 

jumlahnya serta dikirim kegudang. 

4. Informasi mengenai penerimaan barang digunakan untuk memperbarui 

catatan persediaan. 

5. Proses utang usaha menerima faktur dari pemasok. 

6. Buku besar menerima informasi ringkasan dari utang usaha (kenaikkan 

total dalam kewajiban) dan pengendali persediaan (kenaikkan total 
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dalam persediaan). Informasi ini akan direkonsiliasi akurasinya dan 

dicatat keakun utang usaha serta akun pengendali persediaan. 

2.4.4 Fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

Mulyadi (2008) menyatakan fungsi yang terkait dalam sistem 

akuntansi pembelian adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi 

penerimaan dan fungsi akuntansi. Pengertian dari fungsi yang terkait dalam 

sistem akutansi pembelian adalah sebagai berikut:  

a. Fungsi Gudang  

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab 

untuk mengajukan permintaan pembelian dengan posisi persediaan 

yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima 

oleh fungsi penerimaan. 

b. Fungsi Pembelian  

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih. 

c. Fungsi Penerimaan  

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas 

barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau 

tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan.  

d. Fungsi Akuntansi 
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Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. 

2.4.5 Jaringan Prosedur Sistem Pembelian 

Sistem informasi akuntansi pembelian menurut Mulyadi (2016: 245), 

terdapat enam prosedur dalam sistem akuntansi pembelian, sebagai berikut:  

1. Prosedur Permintaan Pembelian.  

Prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 

formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika 

barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang yang 

langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan 

pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat 

permintaan pembelian. 

2. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok.  

Prosedur ini, pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran 

harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai 

harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai 

pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan.  

3. Prosedur Order Pembelian.  

Prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi 

lain dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang 
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meminta barang, dan fungsi pencatat utang) mengenai order pembelian 

yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 

4. Prosedur Penerimaan Barang.  

Prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan 

kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan 

penerimaan barang dari pemasok tersebut.  

5. Prosedur Pencatatan Utang.  

Prosedur ini fungsi akutansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan 

pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan 

utang. 

6. Prosedur Distribusi Pembelian.  

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 

2.4.6 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

Menurut Mulyadi (2016: 256-251), dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah:  

1. Surat Permintaan Pembelian  

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau 

fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan 
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pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang ada 

dalam surat tersebut.  

2. Surat Permintaan Penawaran Pembelian  

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadai (tidak repetitif). 

Yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar.  

3. Surat Order Pembelian  

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tebusan dengan fungi 

sebagai berikut:  

a. Surat order pembelian: dokumen ini merupakan lembar 

pertama surat order pembelian yang dikirmkan kepada 

pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

b. Tebusan pengakuan oleh pemasok: dokumen ini dikirmkan 

kepada  pemasok, sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya 

order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi 

pengiriman barang sesuai dengan perjanjian.  

c. Tembusan bagi unit peminta barang: dokumen ini dikirmkan 

kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang 

dimintanya telah dipesan.  

d. Arsip tanggal penerimaan: dokumen ini disimpan oleh fungsi 

pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang 
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diharapkan, sebagai dasar untuk mengandakan tindakan 

penyelidikan jika barang tidak dating pada waktu yang telah 

ditetapkan.  

e. Arsip pemasok: Dokumen surat order pembelian ini disimpan 

oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok, sebagai dasar 

untuk mencari informasi mengenai pemasok.  

f. Tebusan fungsi akuntansi: dokumen surat order pembelian ini 

dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk 

mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. 

4. Laporan Penerimaan Barang  

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan 

bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, 

spesifikasi, mutu, dan kuantitatif seperti yang tercantum dalam surat order 

pembelian. 

 

5. Surat Perubahan Order Pembelian  

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian 

yang sebelumnya telah diterbitkan.  

6. Bukti Kas Keluar  

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah 
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pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus 

befungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud 

pembayaran berfungsi sebagai remittance advice. 

2.5 Bagan Alir Dokumen (flowchart Dokument) Sistem Pembelian Bahan 

Baku 

Gambar II.2 Contoh  flowchart Sistem Pembelian Bahan Baku 

  

 Faktur Pembelian 

 Faktur Pemakaian Faktur Pembelian 
 

 

 Faktur Pemakaian 

 Faktur Pembelian 

 Laporan Pemasok 

 Laporan Pembelian 

 Laporan Pemakaian 

 Laporan Stok Bahan Baku 

Sumber : Mulyadi (2008) 

Divisi yang Terkait dengan Pembelian Bahan Baku 

1. Divisi Gudang 

Divisi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan pembelian bahan baku 

sesuai dengan persedian yang ada digudang kepada divisi pembelian. Selain itu 

divisi gudang memiliki fungsi untuk mengatur bahan baku yang ada digudang.  

2. Divisi Pembelian 

Bagian 

Persediaan 

Bagian 

Pembelian 

Sistem 
Informasi 

Persediaan 
Bahan 
Baku 

Direktur Bagian 
Pembelian 
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Divisi pembelian bertanggung jawab dalam menentukan pemasok/suplier, 

harga, jenis atau tipe bahan baku yang sudah disesuaikan menurut standar 

perusahaan. 

3. Divisi Penerimaan 

Divisi penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan bahan baku yang 

masuk dan menjadi tempat pengecekan suatu bahan baku layak atau tidak 

digunakan didalam perusahaan. 

4. Divisi Akuntansi 

Divisi akuntansi bertanggung jawab terhadap pencatatan hutang dan 

pencatatan persediaan. 

5. Divisi Keuangan 

Divisi Keuangan bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan hutang 

bahan baku. 

2.6 Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Perpektif Islam 

Aplikasi sistem informasi juga dijelaskan didalam alquran. Seperti firman 

Allah SWT dalam surat Al-Hujarat Ayat 6 : 

ِحيِن  ِي ٱلسه ۡحو َٰ ِ ٱلسه   ١بِۡسِن ٱَّلله

ل ٖة ف تُصۡ  ه َٰ ا بِج  ْا أ ى تُِصيبُىْا ق ۡىه ُۢ ُىَٰٓ  بٌِ ب ٖإ ف ت ب يٌه
ُكۡن ف اِسُقُۢ آَٰء  ْا إِى ج  ٌُىَٰٓ اه  أ يُّه ا ٱلهِريي  ء 

َٰٓ ىاْ ي َٰ ُُ بِ

ِدِهيي   ۡلتُۡن ً َٰ ا ف ع  ل ىَٰ ه    ٦ع 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

Ayat diatas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama islam 

dalam kehidupan sosial sekalipun merupakan tuntunan yang sangat logis bagi 

penerimaan dan pengalaman suatu berita. Selain itu, mengacu pada surat an-nahl 

ayat 69 yang menjelaskan bahwa produksi Bahan Baku atau mentah menurut 

alquran adalah mengadakan atau mewujudkan suatu barang atau jasa yang 

bertujuan untuk kemaslahatan manusia.  

ًُهُ  ۡخت لٌِف أ ۡلى َٰ اٞب هُّ ۚ ي ۡخُسُج ِهيُۢ بُطُىًِه ا ش س  بِِّك ُذلُٗلا ِت ف ٱۡسلُِكي ُسبُل  ز  س َٰ   ۥ فِيهِ ثُنه ُكلِي ِهي ُكلِّ ٱلثهو 

َٰٓي ةا لِّق ۡىٖم ي ت ف كهُسوى   ِشف آَٰٞء لِّلٌهاِسۚ إِىه  لِك  َل 
  ٦٦فِي ذ َٰ

Artinya : Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah 

itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan.  

 Dari ayat-ayat diatas bahwa dalam melakukan kegiatan produksi banyak 

faktor yang harus diperhatikan. Berbeda antara ilmu ekonomi kapitalis, 

sosialis, dan ekonomi islam dalam mendefenisikan produksi, tujuan dan 

faktor-faktor produksi tersebut. Pemenuhan terhadap kebutuhan individu 
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merupakan analisa penting yang digunakan para ekonom kapitalis untuk 

mendefenisikan lebih lanjut dalam hal produksi dan sebaliknya bagi kaum 

sosialis. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Jenis Penelitian Hasil 

1 Rapina dan 

Christyanto 

(2011). 

 

 

Peranan Sistem 

Pengendalian 

internal Dalam 

meningkatkan 

efektifitas dan 

efisiensi kegiatan 

operasional pada 

siklus persediaan 

dan pergudangan. 

 

Kegiatan operasisonal dalam siklus 

persediaan dan pergudangan pada 

PT. Ultrajaya milk industri & 

tranding company. Tbk sudah 

efektif dan efisien. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil kusioner yang ada 

dimana perusahaan telah dengan 

baik melaksanakan prosedur yang 

terkait dengan sistem pengendalian 

internal pada siklus persediaan dan 

pergudangan. 

 

2 Fefi Wuri 

Ambarwati 

(2016) 

Analisis sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian bahan 

baku secara tunai 

guna 

meningkatkan 

efektivitas 

pengendalian 

intern pada PT. 

Dwi Mulyo 

Lestari Madiun. 

Adapun Hasilnya adalah antara lain 

belum ada format formulir memo 

permintaan pembelian, format 

formulir laporan penerimaan barang 

belum sesuai dengan prinsip dasar 

perancangan formulir, adanya 

perangkapan fungsi pada bagian 

gudang, formulir belum bernomor 

urut tercetak, serta tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan secara 

mendadak terhadap catatan 

akuntansi dengan kekayaan fisik 

perusahaan. 

3. Francisca 

Adelyna 

Suryandi (2016) 

Peranan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Pengendalian 

Intern Aktivitas 

Pembelian Bahan 

Bahwa secara umum, PT. X telah 

memiliki struktur organisasi yang 

cukup baik, dimana 

dalam struktur organisasi tersebut, 

telah digambarkan secara jelas 

hubungan antara tiap 

bagian, tanggung jawab tiap bagian, 
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Baku Guna 

Mencapai 

Penyerahan 

Bahan Baku yang 

Tepat 

Waktu (Studi 

Kasus pada 

Perusahaan “X” 

Bandung) 

wewenang dari tiap bagian, dan 

pelaporan yang 

dilakukan oleh setiap bagian dalam 

menyelesaikan tugasnya masing-

masing di perusahaan. 

4. Rida 

Fariyanti(2016). 

Analisa 

kefektifan 

pengendalian 

internal sistem 

persediaan Pada 

PT. Cassanatama 

Naturindo. 

Hasilnya Faktor-faktor yang 

menyusun lingkungan pengendalian 

internal PT Cassanatama Naturindo 

sudah menerapkan penegakan 

integritas dan nilai etika dengan 

baik dan sudah menunjukkan bahwa 

PT Cassanatama Naturindo 

merupakan salah satu Good 

Corporate Governance. 

5. Maya tesia 

Basuki (2016). 

 

Analisis sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian bahan 

baku guna 

meningkatkan 

pengendalian 

intern pada PT. 

Anugrah riau 

Mustika 

Pekanbaru. 

 

Sistem pengendalian intern dalam 

organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan , dan praktik 

yang sehat belum sesuai dengan 

teori mulyadi karena masih 

ditemukan pengadaan fungsi 

gudang dengan penerimaan , surat 

order pembelian dan catatan yang 

berfungsi sebagai buku pembantu 

utang yang tidak dibuat perusahaan. 

 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitra Nurul 

septianty (2017) 

Analisis sistem 

informasi 

akuntansi dan 

pengendalian 

intern dalam 

pembelian bahan 

baku secara 

kredit pada PT. 

Wa ngsa Jatra 

Lestari di 

Kartasura. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi 

yang diterapkan pada PT Wangsa 

Jatra Lestari sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini dibuktikan adanya 

dokumen-dokumen dan pencatatan 

yang lengkap. Hanya saja dalam 

pengendalian intern adanya bagian 

yang merangkapan tugas yang 

dilakukan oleh bagian gudang yang 

merangkap sebagai penerimaan 

barang. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul sistem 

informasi akuntansi pembelian bahan baku pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. 

Rokan Hulu dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh Maya tesia Basuki (2016) 

judul Analisis sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku secara tunai guna 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada PT. Dwi Mulyo Lestari 

Madium yaitu terletak pada aktivitas pembeliannya dimana penelitian terdahulu 

hanya memiliki dan membahas bagaimana sistem informasi akuntansi pembelian 

secara tunai saja sedangkan pembelian secara kredit tidak dibahas dalam 

penelitiannya, selain itu penelitian terdahulu juga tidak ada flowchart pembelian 

perusahaan yang diteliti dan penelitian terdahulu tidak ada teori yang menjadi 

perbandingan antara hasil penelitiannya dimana penelitinya hanya berupa uraian 

dari hasil yang dikemukakan dilapangan dan tidak dilakukan perbandingan 

kembali dengan teori yang berkembang didunia akademik selama ini, dan 

perbedaan penelian ini yaitu terletak pada objek penelitian dimana peneliti 

mengambil objek di PTPN V PKS Sei Rokan sedangkan penelitian terdahulu di 

PT. Dwi Mulyo Lestari Madium. 

 

 

 

 


