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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia saat ini sangat 

pesat, dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akan informasi yang akurat, efektif dan 

efisien, serta mudah juga semakin meningkat khususnya dibidang usaha sehingga 

diharapkan seluruh pelaku usaha mampu mempersiapkan produk dengan 

meningkatkan kualitas barang sehingga dapat bersaing dengan produk dalam 

negeri maupun produk luar negeri. Persaingan yang terjadi diindonesia saat ini 

sangat tinggi, hal ini terlihat semakin banyak perusahaan yang berkembang 

sehingga persaingan semakin tajam maka perusahaan dituntut untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan produk unggulan masing-masing agar tidak 

tersaing dengan produk lain.   

Untuk menunjang kegiatan produksi didalam suatu perusahaan diperlukan 

suatu sistem pembelian yang baik untuk mendapatkan  bahan baku, perusahaan 

tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga 

mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan 

lainnya. Sebuah  perusahaan harus memikirkan berbagai komponen-komponen 

yang dijadikan pertimbangan dalam menjalankan usahanya diantaranya yaitu 

menerapkan sistem informasi akuntansi pada pembelian bahan baku guna 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Pengendalian internal yang baik 

dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dan untuk mengevaluasi efektivitas 
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operasional dari suatu perusahaan. Tujuan pengendalian internal dapat tercapai 

bila unsur-unsur pengendalian internal benar-benar dijalankan.  

Sistem informasi akuntansi pada pembelian bahan baku dapat membantu 

perusahaan untuk memenuhi target pengeluaran bahan baku mereka, dan 

meningkatkan kualitas bahan baku, pengiriman tepat waktu dari pemasok, kinerja 

persediaan, serta kinerja bisnis. Diharapkan sistem informasi akuntansi pada 

pembelian bahan baku memiliki dampak positif pada pembelian bahan baku 

diperusahaan tersebut dan dapat berdampak pada pengendalian intern dalam 

menjalankan proses pembelian bahan baku. Karena didalam Pembelian bahan baku 

memungkinkan terjadinya penyimpangan atau kecurangan sehingga dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku, dilakukan pemisahan tanggung jawab fungsional 

secara tegas, sistem wewenamg dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang 

sehat, dan Semua sistem tersebut merupakan pengendalian dalam sistem akuntansi.  

Penelitian serupa pernah diteliti oleh Fefi Wuri Ambarwati dan Isharijadi 

pada tahun 2012 dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Bahan Baku Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern 

Pada PT. Dwi Mulyo Lestari Madiun dimana penelitian tersebut membahas 

tentang Sistem pembelian bahan baku secara tunai di PT. Dwi Mulyo Lestari yang 

pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ditinjau dari 

landasan teori, namun masih ada kelemahan yaitu belum ada format formulir 

memo permintaan pembelian, formulir laporan penerimaan barang belum sesuai 

dengan prinsip dasar perancangan formulir, formulir belum dibuat rangkap sesuai 

bagian yang terkait, Pelaksanaan sistem pembelian bahan baku secara tunai di PT. 
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Dwi Mulyo Lestari belum mendukung efektivitas pengendalian intern, Perlu 

dirancang kembali prosedur sistem pembelian bahan baku secara tunai di PT. Dwi 

Mulyo Lestari agar dapat mendukung efektivitas pengendalian intern. 

PT. Anugerah Riau Mustika yang beralamat di Jalan Paus No. 127 

Pekanbaru adalah perusahaan pembangunan kawasan perumahan milik swasta. 

Dimana PT. Anugerah Riau Mustika dalam memperoleh bahan baku bangunan 

seperti pasir, semen, batu kali, keramik, besi, batu bata, kayu, dan sebagainya 

didapat dari berbagai supplier yang berbeda. 

Menurut Mulyadi (2008) terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam 

sistem akutansi pembelian yaitu (1) Fungsi Gudang, (2) Fungsi Pembelian, (3) 

Fungsi Penerimaan, dan (4) Fungsi Akuntansi. Dimana setiap fungsi memiliki 

tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber 

mengenai sistem penerimaan barang, dimana narasumber mengatakan bahwa pada 

saat bahan baku datang langsung diterima dan disimpan oleh bagian gudang tanpa 

melalui bagian penerimaan untuk memeriksa tentang keadaan barang tersebut. Hal 

ini mengakibatkan adanya perangkapan tugas atau fungsi antara bagian 

penerimaan dengan bagian gudang yang seharusnya dilakukan oleh dua bagian 

yang berbeda, sehingga terjadi kelemahan dalam pengendalian intern di PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru.  

Selain itu narasumber juga menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana 

sistem yang dilakukan dalam pembelian bahan baku di PT. Anugerah Riau 

Mustika Pekanbaru, narasumber mengatakan bahwa dalam aktivitas  permintaan 
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atau pembelian bahan baku bangunan dilakukan secara lisan ataupun melalui 

telepon seluler tanpa menggunakan formulir dan pendistribusian kepada bagian-

bagian yang bersangkutan. Salah satu contoh yang terlihat yaitu bagian gudang 

melakukan permintaan pembelian bahan baku bangunan  secara lisan ataupun 

melalui telepon seluler pada bagian pembelian tanpa menggunakan formulir 

pembelian berdasarkan prosedur.  

Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam aktivitas pembelian bahan 

baku bangunannya, pihak perusahaan tidak membuat surat order pembelian yang 

seharusnya ada dalam proses pemesanan bahan baku antara pihak perusahaan 

dengan pihak pemasok. Selain itu, narasumber juga menjelaskan lebih lanjut 

bahwa pihak perusahaan juga tidak membuat catatan yang berfungsi sebagai buku 

pembantu utang secara periodik yang direkonsiliasi dengan rekening control utang 

dalam buku besar untuk mengetahui transanksi secara kredit yang menimbulkan 

utang perusahaan kepada pemasok. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku dan efektivitas pengendalian 

intern pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru oleh karena itu dalam penelitian 

ini penulis mencoba memahami dan menuangkan dalam bentuk laporan dengan judul 

“Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Guna Meningkatkan 

Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pembelian bahan 

baku di PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru ? 

2. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku di PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru guna meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan penelitian adalah : 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam pembelian 

bahan baku yang diterapkan oleh PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru. 

b. Mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pembelian 

bahan baku terhadap pengendalian intern Di PT. Anugerah Riau 

Mustika Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian : 

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Bagi Penulis. 

Untuk menambah wawasan baru bagi penulis dalam memahami 

permasalahan akuntansi khususnya tentang sistem informasi akuntansi 
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dalam pembelian bahan baku terhadap pengendalian intern Di PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

b. Manfaat Bagi PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru.  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

pembelian bahan baku terhadap pengendalian intern Di PT. Anugerah 

Riau Mustika Pekanbaru. 

c. Pihak Lain. 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk 

meneliti tentang permasalahan sistem informasi akuntansi dalam 

pembelian bahan baku terhadap pengendalian intern Di PT. Anugerah 

Riau Mustika Pekanbaru 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

 Bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka, yang menguraikan 

beberapa teori yang berhubungan dengan judul penelitian, pengertian 

sistem informasi akuntansi, pembelian bahan baku, dan komponen 
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pengendalian intern dan tinjauan praktek pada PT. Anugerah Riau 

Mustika Pekanbaru.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, metode analisis data, jenis data dan 

sumber data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini membahas mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, serta segala aktivitas perusahaan. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini penulis akan menguraikan dan melakukan analisis mengenai 

sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku guna meningkatkan 

efektivitas pengendalian intern  pada PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru dan seberapa jauh pendekatan teori yang dijelaskan pada 

Bab II dapat diterapkan perusahaan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini, penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai 

hasil pembahasan dan saran-saran yang diperlukan.  

 

 

 

 

 


