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ABSTRAK 

 

“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PERSEDIAAN BAHAN 

BAKU (Studi Pada PT Perindustrian & Perdagangan Bangkinang)” 

 

 
OLEH: 

TRI HARTINI 

NIM: 11673204525 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem 

pengendalian intern terhadap persediaan bahan baku PT. Perindustrian & 

Perdagangan Bangkinang. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 31 karyawan 

dengan metode penarikan sampel menggunakan metode sampling jenuh. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. 

Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang terdiri analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik. dan uji hipotesis. Hasil analisis data regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa secara parsial sistem informasi akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap persediaan bahan baku, variabel sistem 

pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap persediaan bahan baku. 

Secara simultan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan terhadap persediaan bahan baku. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan 

Persediaan Bahan Baku 
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ABSTRACT 

 

“THE INFLUENCE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AND 

INTERNAL CONTROL SYSTEM ON RAW MATERIAL INVENTORY (Study 

at PT Bangkinang Industry & Trade)” 

 

 
BY: 

TRI HARTINI 

NIM: 11673204525 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the influence of 

accounting information systems, internal control systems on the raw material 

inventory of PT. Bangkinang Industry & Trade. The number of samples in this 

study were 31 employees with the sampling method using the saturated sampling 

method. This study uses primary data obtained through a questionnaire. Data 

analysis used multiple linear regression consisting of descriptive statistical 

analysis, classical assumption test. and hypothesis testing. The results of multiple 

linear regression data analysis show that partially accounting information system 

has a significant effect on raw material inventory, internal control system 

variables have a significant effect on raw material inventory. Simultaneously 

accounting information system, and internal control system has a significant 

effect on raw material inventory. 

  

Keyword: Accounting Information System, Internal Control System, and Raw 

Material Inventory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dengan berkembangnya suatu perusahaan, maka semakin kompleks pula 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, sehingga diperlukan suatu kerja 

sama yang baik antara pimpinan dengan bawahan agar mereka mempunyai 

tanggung jawab sesuai dengan tugasnya dan kewajiban masing-masing. Selain itu 

juga diperlukan kepekaan pimpinan terhadap sistem informasi akuntansi yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

Informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti 

penting bagi penerimanya dan berguna untuk pengambilan sebuah keputusan, baik 

saat itu juga maupun masa yang akan datang. Informasi yang tepat waktu, akurat 

dan relevan merupakan faktor yang penting dalam menyelenggarakan tugas bagi 

semua tingkatan atau lapisan dalam manajemen untuk pengambilan suatu 

keputusan yang baik dan tepat bagi kelancaran kegiatan perusahaan. 

Suatu perusahaan seorang pimpinan membutuhkan suatu alat untuk 

mengawasi dan mengendalikan secara langsung karyawannya dalam 

merencanakan tujuan perusahaan.Alat pengendalian terhadap kegiatan perusahaan 

adalah pengendalian intern.Untuk menciptakan pengendalian intern yang 

memuaskan diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang baik, sehingga 

koordinasi dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain suatu perusahaan yang melaksanakan 

sistem informasi akuntansi yang baik akan memiliki pengendalian intern yang 
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baik pula, karena salah satu tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk 

meningkatkan sistem pengendaian intern. Sehingga dengan adanya sistem 

informasi akuntansi ini pimpinan perusahaan dapat merencanakan, 

mengkoordinasikan dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilakukan. 

Sering kali ditemukan kesulitan untuk memilih informasi mana yang 

berguna untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan dan dapat 

dipakai sebagai sistem pengendalian intern, maka diperlukan informasi tentang 

semua itu.Informasi yang relevan bagi manajemen dapat mengurangi 

ketidakpastian yang ada dalam berbagai kondisi dan diharapkan mampu 

memperbaiki prosedur pemilihan dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu 

manfaat sistem informasi akuntansi sarana pengendalian disamping tugasnya yang 

lain seperti memberikan pentunjuk kepada manajemen dalam mengambil 

keputusan, juga memberikan dasar untuk mengadakan pemilihan antara berbagai 

alternatif tindakan yang mungkin dilakukan.  

Untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi masalah yang harus 

diperhatikan adalah manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan dan faktor 

pengendalian internnya. 

Sistem informasi akuntansi yang baik merupakan tahapan bagi setiap 

manajemen dalam mengelola seluruh kegiatan usahanya ditinjau dari segi 

pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian produksi pada 

khususnya.Sehingga agar terdapat informasi yang akurat, tetap pada waktunya dan 

relevan maka diperlukan adanya suatu koordinasi yang baik antar bagian atau 

departemen. 
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Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, pertumbuhan pabrik karet 

yang semakin pesat membuat terbatasnya sumber daya bahan baku yang ada. Hal 

ini tentu akan membuat perusahaan mengalami kekurangan bahan baku akibat 

banyaknya permintaan. Sementara itu bahan baku yang tersedia dari supplier 

sangat terbatas sehingga perusahaan harus bersaing ketat dengan perusahaan lain 

untuk mendapatkan bahan baku demi kelancaran proses produksi. Seiring dengan 

pertambahan populasi manusia dan perkembangan teknologi, kebutuhan 

konsumen akan karet semakin mengalami peningkatan. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, setiap produsen dituntut untuk selalu memproduksi produk 

dengan perencanaan produksi yang baik. 

Perencanaan produksi yang dimaksud yaitu untuk memanfaatkan sumber 

daya produksi yang terbatas secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi 

permintaan konsumen dan menghasilkan keuntungan (profit) bagi perusahaan. 

Sumber daya yang dimaksud mencakup fasilitas produksi, tenaga kerja, dan bahan 

baku. Perencanaan produksi bisa diartikan juga sebagai proses untuk menentukan 

jumlah produksi, persediaan, dan workforce level untuk memenuhi permintaan 

yang berfluktuasi.  

 Perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan dengan cara menurunkan 

tingkat persediaan yang dimiliki (on hand inventory), namun hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpuasan pelanggan bila suatu waktu produk yang dipesan 

tidak tersedia (stockout). Perencanaan persediaan bahan baku juga dapat 

menentukan bagi operasi manufaktur. Perencanaan persediaan yang salah dapat 

mengganggu jalannya aktivitas produksi. 
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Kekurangan bahan baku dapat menghentikan produksi atau mengubah 

jadwal produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan ongkos dan 

menyebabkan kekurangan produk jadi.  

Bahan baku itu sendiri adalah sumber daya produksi yang mendukung 

kelangsungan proses produksi pabrik. Jumlah bahan baku melebihi kebutuhan 

harian, dapat mengakibatkan terjadi penumpukan bahan baku di gudang 

penyimpanan bahan baku. Penumpukan bahan baku ini dapat meningkatkan biaya 

persediaan yang tidak sedikit jumlahnya. Namun, jika jumlah bahan baku kurang 

dari yang direncanakan maka kebutuhan produksi harian perusahaan akan 

mengalami kesulitan untuk memenuhi target produksi yang telah direncanakan. 

Kekurangan atau kelebihan persediaan merupakan faktor yang dapat memicu 

peningkatan biaya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Hadi , selaku kepala 

bidang produksi dan pengendalian kualitas PT.P&P Bangkinang. PT.P&P 

Bangkinang mengalami permasalahan dalam perencanaan produksi karet SIR-20 

dan pengendalian persediaan bahan baku (bokor). Permasalahan perencanaan 

produksi dan pengendalian persediaan bahan baku terdapat pada perencanaan 

produksi karet SIR-20 yang tidak sesuai dengan realisasi produksi dan 

penanganan persediaan bahan baku (bokor) yang sedikit di gudang penyimpanan. 

kurangnya bahan baku yang ada membuat berkurangnya produksi sehingga 

terjadinya pengurangan jam kerja dan di bulan juli 2019 terjadi pengurangan 

karyawan, sebab saat ini banyak lahan-lahan karet diganti dengan sawit maka 

terjadi permasalahan bahwa bahan baku yang tidak memadai. 
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Penelitian ini mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya 

dengan judul: “PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PERSEDIAAN 

BAHAN BAKU (Studi Pada PT Perindustrian & Perdagangan Bangkinang). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, seperti dijelaskan diatas 

maka dapat dirumuskan yaitu:  

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap  Persediaan 

Bahan Baku di PT Perindustrian & Perdagangan Bangkinang? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Persediaan 

Bahan Baku di PT Perindustrian & Perdagangan Bangkinang? 

3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern 

berpengaruh secara bersama terhadap Persediaan Bahan Baku di PT 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap Persediaan Bahan Baku di PT Perindustrian & Perdagangan 

Bangkinang. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

terhadap Persediaan Bahan Baku di PT Perindustrian & Perdagangan 

Bangkinang. 
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3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi  

dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Persediaan Bahan Baku di PT 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca.serta 

sebagai bahan referensi bagi peneliti lainyang tertarik pada bidang kajian 

yang sama. 

2.Manfaat Praktis 

a. Bagi UIN Suska Riau 

Mahasiswa UIN Suska Riau bisa mengambil manfaat dari penelitian ini 

untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik akuntansi 

yang di terapkan di lapangan serta dapat digunakan untuk referensi 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini untuk 

dijadikan sebagai bahan evaluasi terkhusus pada  PT Perindustrian & 

Perdagangan Bangkinang dan menanmbah wawasan dalam 

menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi adalah system yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk 

menyajikan informasi (Suryantara, 2014:4). 

Menurut Jofiyanto, dikutip oleh Wower dan Widhiyani (2012), system 

informasi dapat dikatakan sebagai system dimana suatu organisasi 

mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial, dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan 

kepada pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan sistem yang mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan 

keuangan dengan menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan 

komunikasi antara satu dengan bagian lainnya. Perkembangan ekonomi di 

Indonesia yang terjadi saat ini, menjadikan sistem informasi akuntansi sebagai 

suatu keharusan, karena sangatlah penting dalam pengambilan keputusan alokasi 

sumber daya fisik dan unsur-unsur untuk mengolah data ekonomi menjadi 

informasi akuntansi (SAR,2013). 

  



9 
 

 

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Umumnya sistem akuntansi disusun untuk dapat memenuhi tiga macam 

tujuan yakni sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem, informasi, 

khususnya informasi akuntansi dianggap memiliki kualitas tinggi bila 

informasi yang bersangkutan relevan, tepat waktu, mempunyai daya 

banding, dapat diuji kebenarannya, mudah dimengerti dan lengkap. 

2. Untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal, sistem 

akuntansi harus dapat memberi jaminan bahwa informasi akuntansi yang 

dihasilkan dapat diandalkan. 

3. Untuk menekan biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan-catatan. 

2.1.3 Siklus Proses Transaksi Sistem Informasi Akuntansi 

Pada sistem informasi akuntansi terdapat beberapa siklus yang ada 

didalamnya, salah satunya adalah siklus proses transaksi. Menurut Romney dan 

Steinbart (2012:28) yang diterjemakan oleh Dewi Fitria Sari dan Deni Arnos 

Kwary, siklus pemrosesan transaksi padaperusahaan dapat dibagi dalam lima 

subsistem yakni sebagai berikut: 

1. Revenue Cycle, yang terdiri dari transaksi penjualan atau pendistribusian 

barang kepada entitas lain, pengiriman barang, penerimaan kas dalam 

bentuk tunai atau piutang tak ditagih, potongan tunai penjualan, return 

penjualan. 
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2. Expenditure cycle, yang terdiri dari peristiwa permintaan pembelian, 

pemesanan pembelian, penerimaan barang, pengeluaran kas dalam bentuk 

tunai atau kredit, potongan pembelian, dan sebagainya. 

3. Human resource / Payroll cycle, yang terdiri dari peristiwa yang 

berhubungan dengan perekrutan, pembayaran atas tenaga kerja, pelatiah 

karyawan, promosi dan pemberhentian. 

4. Production cycle, yang terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan 

pengubahan bahan mentah menjadi produk/jasa yang siap dipasarkan. 

5. Financing cycle, yang terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan 

penerimaan modal dari investor dan kreditor dan membayar mereka 

kembali. 

2.1.4 Komponen dan Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:59) “Sistem Informasi terdiri 

dari 3 komponen utama, ketiga komponen sistem fungsi / subsistem adalah input, 

proses, outpus. Fungsi ini juga menunjukkan bahwa sistem sebagai proses tidak 

bisa berdiri sendiri, harusada input, proses dan output”. 

2.1.5 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Sujawerni (2015:4), terdapat unsur-unsur dalam sistem informasi 

akuntansiyakni sebagai berikut : 

1. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya 

transaksi ekonomi di perusahaan. 
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2. Jurnal merupakan pencatatan berupa debet dan kredit yang bersumber dari 

formulir (dokumen dapat ditulis dalam secarik kertas untuk 

mendokumentasikan suatu transaksi ekonomi). 

3. Buku Besar (general ledger) adalah akun-akun yang dikelompokkan dan 

berdasarkan akun yang telah dikelompokkan tersebut dilakukan 

penjumlahan nilai uangnya. 

4. Buku Besar Pembantu (subsidiary ledger) adalah berfungsi untuk merinci 

akun yang ada di buku besar. 

5. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi. Laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan 

untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan 

perusahaan. 

2.1.6 Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi ini secara umum digunakan untuk mengolah 

data transaksikeuangan yang terjadi dalam perusahaan.Dalam hal ini Sistem 

Informasi Akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan.Sistem Informasi Akuntansi memberikan dua informasi yaitu 

akuntansi historis dan peramalan yang meliputi akuntansi keuangan, kontrol 

manajemen dan analisis keuangan (Daoud dan Triki, 2013). 

2.1.7 Sistem Flowchart 

Sistem Flowchart adalah penyajian secara grafis dari sistem informasi dan 

system operasi yang terkait. Sistem informasi disini meliputi proses, aliran logis, 

input, output, dan arsip. 
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2.2. Konsep Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

2.2.1 Definisi Persediaan 

Persediaan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-

barangyang dimiliki oleh suatu perusahaan akan tergantung pada jenis usaha 

perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Persediaan 

Jenis persediaan di dalam perusahaan dagang, perusahaan industri, dan 

perusahaanjasa yang dikemukakan oleh Midjan La dan Susanto (2011:150) 

adalah: 

1. Persediaan bahan baku 

2. Persediaan barang dalam proses 

3. Persediaan hasil jadi 

4. Persediaan suku cadang 

5. Persediaan bahan bakar 

6. Persediaan barang cetakan dan alat tulis 

7. Persediaan barang dagangan 

2.2.3 Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan 

Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi 

persediaan dalam Sujawerni (2015:133) adalah sebagai berikut: 

Prosedur Pencatatan Barang/Produk Jadi 

a. Bagian Produksi 

Prosedur yang terdapat dalam bagian produksi adalah sebagai berikut. 
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1) Bagian produksi membuat bukti Surat Pengiriman Barang Jadi 

(SPBJ) rangkap 3. 

2) Bagian produksi menerima SPBJ lembar kedua dari bagian 

gudang. 

b. Bagian Gudang 

1) Bagian gudang menerima barang jadi dan SPBJ lembar ke 1 dari 

bagian produksi. 

2) Setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda 

tangan (untuk mengetahui produk jadi yang masuk ke bagian 

gudang) ke bagian akuntansi.  

3) Berdasarkan kartu gudang yang telah ditanda tangani, bagian 

gudang membuat Surat Penerimaan Barang Jadi (SPBJ) rangkap 3. 

c. Bagian Akuntansi 

1) Bagian akuntansi menerima bukti SPBJ lembar ke-2 dari bagian 

produksi, kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian 

produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan 

pengiriman ke bagian akuntansi. 

2) Bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani 

sebagai bukti penerimaan barang jadi. 

3) Bagian akuntansi menerima SPBJ lembar ke-1 dari bagian gudang. 

4) Setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di 

jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. 
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d. Manajer 

1) Manajer menerima laporan penerimaan barang jadi dari bagian 

akutansi. 

2) Manajer juga menerima penyelesaian barang jadi dari barang 

produksi. 

3) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Produk Jadi yang Dijual 

2.2.4 Sistem Pencatatan Persediaan 

Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat setiap jenis 

persediaan yangada di gudang.Sistem ini berhubungan erat dengan sistem 

penjualan, sistem retur penjualan,sistem pembelian, sistem retur pembelian dan 

sistem akuntansi biaya produksi (Wiratna, 2015:131). 

Ada dua sistem yang digunakan untuk mencatat persediaan, yang masing-

masingmempengaruhi nilai persediaan.Dua sistem tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Sistem Fisik/Periodik 

Pencatatan persediaan dalam metode ini hanya dilakukan pada akhir 

periode akuntansimelalui ayat jurnal penyesuaian. 

2. Sistem Perpetual 

Menurut Sugiono yang dikutip oleh Anwar dan Karamoy (2014), pada 

sistem ini setiapmelakukan pembelian barang dagangan berarti menambahkan 

(mendebet) perkiraan persediaan dan sebaliknya mengurangi (mengkredit) 

apabila terjadi transaksi penjualan. 
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2.2.5 Metode Penentuan Harga atau Biaya Pokok Persediaan 

Penentuan harga perolehan persediaan dan harga pokok penjualan 

dilakukan berdasarkan asumsi arus biaya (cash flow assumption) bukan 

berdasarkan asumsi arus fisik persediaan.Terdapat beberapa metode penentuan 

harga perolehan dan harga pokok penjualan yang dapat diaplikasikan. Dalam 

Syakur (2015:151), metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Metode Rata-rata Sederhana 

Penggunaan metode ini mengharuskan dilakukannya penandaan 

(identifikasi) terhadap setiapbarang dagangan yang dibeli. 

2. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) 

Metode ini biasa juga disebut sebagai metode FIFO (First In First Out). 

Metode inidikembangkan berdasarkan asumsi bahwa persediaan barang 

dagangan yang pertama dibeliadalah persediaan yang pertama harus dijual (the 

first merchandise purchased is the firstmerchandise sold). 

3. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP) 

Metode penentuan harga perolehan persediaan ini biasa pula disebut 

sebagai metode LIFO (Last In First Out). Metode ini dikembangkan 

berdasarkan asumsi bahwa barang daganganyang terakhir dibeli adalah barang 

dagangan yang pertama dijual (the last merchandisepurchased is the first 

merchandise sold). 

4. Metode Rata-rata Tertimbang 

Barang-barang yang dipakai untuk produksi atau penjualan akan 

dibebani harga pokok ratarata. 
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Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi 

jumlah hargaperolehan dengan kuantitasnya.   

2.2.6 Pengukuran Sistem Informasi 

Sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih 

komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, 

yang terdiri dari pelaku, serangkai prosedur, dan teknologi informasi. Untuk 

mengukur sistem informasi akuntansi antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

2. Data Yang Diperoleh 

3. Informasi 

2.3. Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Penendalian Internal 

Widya (2013) menyatakan bahwa, “pengendalian intern harus 

dilaksanakan seefektifmungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan 

menghindari terjadinya kesalahan,kecurangan, dan penyelewengan. 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Suatu perusahaan akan berhasil dengan baik apabila dari setiap perusahaan 

itu telahditetapkan dan direncanakan oleh semua anggota yang ikut terlibat dalam 

suatu perusahaanbaik tujuan maupun komponen-komponen yang mempengaruhi 

kegiatan tersebut. 
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2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Unsur-unsur pengendalin internal menurut Mulyadi terdiri dari empat 

unsur sebagai berikut. 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

2.3.4 Prosedur Pengendalian Internal 

Secara luas prosedur pengendalian internal pada persediaan meliputi 

pengarahan arusdan penanganan barang mulai dari penerimaan, penyimpanan, 

sampai saat barang-barangyang siap untuk dijual. 

Informasi akuntansi memegang peranan penting dalam setiap pelaksanaan 

pengendalian intern, karena sistem informasi akuntansi bersifat menyeluruh 

menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam 

perusahaan.Sistem informasi akuntansi terutama berkaitan dengan pengendalian 

intern yang dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan penipuan sebelum 

keduanya terjadi terutama pada tahap masukan dan pemrosesan 

transaksi.Pengendalian adminitratif berfungsi untuk mendorong dipatuhinya 

keputusan-keputusan manajemen disebut Feedback Contol. 
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Dilain pihak sistem pengendalian intern dijalankan harus ditunjang oleh 

sistem informasi akuntansi yang baik, agar sistem pengendalian intern dapat 

mencapai tujuan dan mendorong ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang telah 

digariskan perusahaan.Keduanya harus ada dan beroperasi secara bersama-sama 

dalam suatu perusahaan. 

Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah melaksanakan sistem 

informasi akuntansi yang baik tanpa memiliki pengendalian yang baik pula, 

karena salah satu tujuan sistem informasi akuntansi adalah meningkatkan sistem 

pengendalian intern. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi yang berlaku 

dan berisi berbagai metode prosedur haruslah mendukung terciptanya sistem 

pengendalian intern. 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi 

struktur organisasi dan semua metode dan alatalat yang dikoordinasikan 

digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, dan 

mendorong efisiensi. Untuk mengukur sistem pengendalian intern antara lain: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Resiko 

3. Kegiatan Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 
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2.3.5 Pengertian Bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan pokok atau bahan dasar yang digunakan 

dalam proses produksi. Untuk memudahkan masalah bahan baku, kita harus 

terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya pengertian bahan baku tersebut. 

Bahan baku merupakan salah satu faktor bagian terpenting dalam suatu proses 

produksi. Tanpa adanya bahan baku proses produksi pada suatu perusahaan tidak 

akan dapat berjalan. 

Pada dasarnya tujuan dari persediaan bahan baku karet adalah untuk 

mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang mana dalam 

pelaksanaan dilakukan secara berturut-turut dan menerus dalam menghasilkan 

barang. Dengan demikian dapatlah dilakukan bahwa persediaan bahan baku itu 

mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan dalam usaha pengembangan 

perusahaan. 

A. Pengertian Persediaan Bahan Baku 

Pada dasarnya tujuan dari persediaan bahan baku adalah untuk 

mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara berturut-turut dan terus menerus dalam 

menghasilkan barang atau produk. Dengan demikian dapatlah dilakukan bahwa 

persediaan bahan itu mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan dalam 

pengembangan perusahaan. 

Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku akan 

mengakibatkan perusahan harus membeli bahan baku secara berulang-ulang akan 

mengakibatkan pembengkakan biaya. Persediaan bahan baku dalam perusahaan 
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adalah merupakan hal yang wajar untuk dikendalikan dengan baik. Setiap 

perusahaan yang menghasilkan produk baik perusahaan kecil, menengah, maupun 

besar memerlukan persediaan bahan baku guna menunjang jalannya kegiatan 

proses produksi dalam perusahaan, baik dalam unit manajemen pengolahannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan operasi 

perusahaan pada umumnya, tidaklah mungkin terlaksana apabila perusahaan yang 

bersangkutan tidak memiliki persediaan bahan baku yang cukup. Bila kita 

simpulkan lebih jauh lagi mengenai penyelenggaraan ini akan memberikan 

keluwesan bagi perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan dalam kegiatan 

operasi keseluruhannya yang efektif. 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan dasar dari barang yang akan diproses 

sedemikian rupa melalui proses produksi. 

C. Penyimpanan dan Penggudangan 

Faktor yang pengaruhnya sangat besar terhadap penanganan barang adalah 

letak dan desain gudang dimana barang tersebut disimpan.Kegiatan penggudangan 

dalam hal ini pada umumnya adalah kegiatan penyimpanan bahan persediaan. 

Dalam industri tertentu terkadang diperlukan persediaan barang yang harus 

disimpan dalam jumlah yang banyak, sehingga harus menyewa ruangan. 

D. Cuaca dan Iklim 

Keadaan cuaca Sangat mempengaruhi Terhadap bahan baku produksi yang 

berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Karena cuaca dapat 

mempengaruhi jumlah produksi bahan baku yang dihasilkan. 
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Cuaca adalah keadaan suatu wilayah dalam suatu tempat dalam suatu 

periode tertentu.Berkenaan dengan itu bahwa faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam kebijaksanaan. 

 Sifat tersedianya bahan baku yang bersangkutan, apakah tersedia 

sepanjang tahun, tersedia musiman saja atau sangat langka 

E. Faktor Harga 

Dalam kebijaksanaan harga, manajemen harus menentukan harga dasar 

dari produksinya, kemudian menentukan kebijaksanaan menyangkut potongan 

harga, pembayaran ongkos kirim, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

harga. 

F. Pembelian Bahan Baku 

Setelah diketahui jumlah persediaan bahan baku yang diperlukan, maka 

perlu direncanakan mengenai pembelian bahan baku tersebut. Pembelian yang 

dilkukan oleh perusahaan adalah mengadakan barang dan jasa dengan biaya yang 

lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.Pembelian merupakan salah satu 

fungsi yang penting dalam menunjang tercapainya operasi perusahaan.Untuk 

mengadakan fungsi pembelian dengan baik diperlukan adanya informasi yang 

lancar dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan untuk diterima secara rutin 

oleh bagian pembelian. 

Untuk dapat dapat dilaksanakan fungsi pembelian ini dengan efektif dan 

efesien dibutuhkan adanya kemampuan petugas pada bagian pembelian. Hal ini 

karena tidaklah tidak tepat apa yang dikatakan oleh banyak orang bahwa 
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efektifnya pembeliab yang dilakukan apabila bahan-bahan dan perlengkapan yang 

dibeli pada harga yan berada pada bawah harga yang telah ditentukan. 

Tugas dan tanggungjawab bagian pembelian berbeda disetiap perusahaan, 

tergantung pada luasnya aktivitas yang dilakukan dan dipengeruhi oleh operasi 

yang ekonomis dari perusahaan tersebut.Tetapi yang jelas bahwa bahan-bahan 

harus dibeli sebelum diproduksi.Oleh karena itu tersebut.Tetapi yang jelas bahwa 

bahan-bahan harus dibeli sebelum diproduksi.Oleh karena itu, perlu kegiatan 

pembelian.Dengan demikian tanpa adanya operasi pembelian yang pertama, maka 

penjualan tidak mungkin dilakukan. 

G. Pengawasan Persediaan Bahan Baku 

Pengawasan merupakan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi 

dan manajemen tercapai dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan 

pengawasan sebagai proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut, dan menekankan fungsi pengawasan pada 

penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah 

mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut.Juga dimaksudkan 

untuk mengetahui kelemahan agar dapat dihindari kejadian-kejadian dikemudian 

hari. 

Dari keterangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan 

persediaan yang baik dan efektif akan dapat menjamin suatu servis yang baik 
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kepada langganan dengan kelancaran produksi, dan meningkatkan efisiensi 

perusahaan dengan investasi yang seminimun mungkin dalam bentuk bahan baku 

karena faktor-faktor yang dapat yang mempengaruhi kualitas bahan baku adalah 

pengaturan persediaan. 

Untuk dapat mengukur tersedianya suatu tingkat persediaan yang optimum 

yang dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam jumlah, mutu dan waktu 

yang tepat serta jumlah biaya yang rendah seperti yang diharapkan, maka 

diperlukan suatu system pengawasan persediaan yang harus memenuhi 

persyaratan. 

2.4 Pandangan Islam Tentang Persediaan Bahan Baku 

Menurut pandangan islam sehubungan dengan kegiatan persediaan bahan 

baku maka hendaklah dilakukan seleksi sumber bahan baku ini, maka manajemen 

perusahaan mestinya melakukan seleksi ini dengan beberapa kriteria dasar yang 

disesuaikan dengan kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Kriteria itu antara 

lain : tingkat kualitas bahan baku, harga beli bahan baku hal ini diterangkan ayat 

Alqur’an (Surat Al-Kahfi Ayat 19) 

                                       

                                     

                          

Artinya : Dan demikianlah Kamu bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara 

mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka 

menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata 

(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 

berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 
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pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia 

lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa 

makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun (QS. 

AL-Kahfi, Ayat 19). 

 Dalam surat lain dapat diterangkan bahwa dalam mendapatkan persediaan 

bahan baku hendaklah jangan saling aniaya. Hal ini sesuai dengan ayat Alqur’an 

(Surat An- Nisa, Ayat 29) 

                              

                        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu [287];sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa, Ayat 29). 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

 

     

  

 

 

 

 

    

  Sumber: Penulis, diolah 2021 
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Keterangan : 

   : Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

  : Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

Hipotesis: 

H1: Diduga sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap 

persediaan bahan baku. 

H2: Diduga sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap 

persediaan bahan baku. 

H3: Diduga sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan secara bersama terhadap persediaan bahan baku.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk 

meneliti pada populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Peneliltian 

kualitatif ini untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian intern terhadap  persediaan bahan baku. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan dengan mengambil lokasi pada PT. Perindustrian 

dan Perdagangan Bangkinang di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 

2021 sampai Januari 2022. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang merupakan sifat-sifat umum.Sedangkan menurut Sugiyono (2012:80) adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka penjelasan dari para ahli tersebut, 

penulis menetapkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala 

Produksi, Staf Produksi, Bagian Pengolahan Produksi, Olimen, Gilingan, 

Harmelmil, Breker, Pembantu Produksi. Dalam penjelasan tersebut, terdapat 31 

orang sebagai responden. 
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Sampel adalah sekelompok atau sebagian dari populasi atau sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi yang di teliti (Sugiyono, 

2012). Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi Dalam menentukan jumlah sampel penulis mengambil 

menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:124) sampling 

jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Sampel yang akan digunakan adalah Kepala Produksi, Staf 

Produksi, Bagian Pengolahan Produksi, Olimen, Gilingan, Harmelmil, Breker, 

Pembantu Produksi. Alasan peneliti menjadikan bagian-bagian tersebut dijadikan  

sampel karena berkaitan dengan bagian produksi,  bagian teknik, dan bagian 

pengolahan yang semua bagian tersebut memiliki peran penting.  Berikut adalah 

daftar bidang pekerjaan yang termasuk dalam pengambilan sampel yaitu: 

Tabel 3.1 

Bidang Pekerjaan 

No Bidang Pekerjaan Jumlah Karyawan 

1 Kepala Produksi 1 

2 Staf Produksi 4 

3 Bagian Pengolahan Produksi 4 

4 Olimen 6 

5 Gilingan 4 

6 Harmelmil 4 

7 Breker 4 

8 Pembantu Produksi 4 

Total  31 

Sumber:  PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka data yang di 

perlukan: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan sementara 

dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu data 

mengenai sistem informasi akuntansi, pengendalian intern terhadap bahan 

baku. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapatkan seperti gambaran umum perusahaan. Laporan-laporan, 

literatur, dan lampiran data-data lain yang dipablikasikan yang mana dapat 

mendukung dan menjelaskan masalah. 

3.4.2 Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan berupa data: 

1. Primer yaitu yang di peroleh langsung dari laporan berupa kuesioner 

mengenai sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern terhadap 

persediaan bahan baku. 

2. Sekunder  yaitu data yang sudah tersedia di PT. Perindustrian dan 

Perdagangan Bangkinang di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah Kabupaten Kampar 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2017:134) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial untuk setiap pertanyaan atau pernyataan responden harus mendukung 

sebuah pertanyaan untuk dipilih. Dengan skala likert responden memilih jawaban 

dari variabel yang dipecah menjadi bagian dari indikator variabel, masing-masing 

indikator variabel mempunyai instrumen yang dijadikan tolak ukur dalam sebuah 

pertanyaan atau pernyataan. 

Tabel 3.2 

Skala Data 

Keterangan Skor Positif Skor Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-Ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber: Sugiyono (2017:135) 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel, yang terdiri dari dua 

variabel independen, dan satu variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas sistem informasi akuntansi, dan 

sistem pengendalian intern. Variabel dependennya adalah persediaan bahan baku 

karyawan. Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan 

dengan operasional dan cara pengukurannya. 
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3.6.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih 

komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, 

yang terdiri dari pelaku, serangkai prosedur, dan teknologi informasi. Untuk 

mengukur sistem informasi akuntansi antara lain: 

4. Sumber Daya Manusia dan Alat 

5. Data Yang Diperoleh 

6. Informasi 

3.6.2 Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi 

struktur organisasi dan semua metode dan alatalat yang dikoordinasikan 

digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, dan 

mendorong efisiensi. Untuk mengukur sistem pengendalian intern antara lain: 

6. Lingkungan Pengendalian 

7. Penilaian Resiko 

8. Kegiatan Pengendalian 

9. Informasi dan Komunikasi 

10. Pemantauan 

3.6.3 Persediaan Bahan Baku 

Persediaan bahan baku adalah untuk mempermudah atau memperlancar 

jalannya operasi perusahaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara 
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berturut-turut dan terus menerus dalam menghasilkan barang atau produk. Untuk 

mengukur persediaan bahan baku antara lain: 

1. Penyimpanan dan Penggudangan 

2. Cuaca dan Iklim 

3. Faktor Harga 

4. Pembelian Bahan Baku 

5. Pengawasan Persediaan Bahan Baku 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode regresi linier berganda, dibantu dengan 

program pengolah data statistik yang dikenal dengan SPSS 26. Metode-metode 

yang digunakan yaitu: 

3.7.1 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 

2018:51). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson 

Product Moment dengan ketentuan nilai rhitung > nilai rtabel maka item pertanyaan 

dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 
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dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel (Ghozali, 2018:51). 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Pengukuran uji realibilitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach alpha. Suatu 

variabel dikatakan handal (reliabel) jika memiliki koefisien cronbach alpha lebih 

dari 0,70 (Ghozali, 2018:46). 

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

penelitian para responden terhadap variabel intensif dan fasilitas kerja yang 

mempengaruhi semangat kerja karyawan. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 
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estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan kolmogrov-sminorv test yaitu jika p-value nya 

menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi 

normal. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentupada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model 



34 
 

 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 

Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini untuk mengetahui variabel independen yaitu sistem 

informasi akuntansi (X1), sistem pengendalian intern (X2) mempengaruhi secara 

signifikan variabel  dependen yaitu persediaan bahan baku (Y). Persamaan umum 

regresi linier berganda atas dua variabel bebas terhadap variabel terikat pada 

regresi berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Persediaan Bahan Baku  

α  = Konstanta  

β1, β2, = Koefisien Regresi  

X1  = Sistem Informasi Akuntansi 

X2  = Sistem Pengendalian Intern 

e = error. 
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2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a) Jika nilai thitung > ttabel atau sig. < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen secara individu. 

b) Jika nilai thitung < ttabel atau sig. > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen secara individu. 

3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau signifikan ≤ 0,05 berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau signifikan ≥ 0,05 berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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4) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi 

akuntansi, sistem pengendalian intern terhadap persediaan bahan baku PT. 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. Berdasarkan hasil penelitian seperti 

yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap persediaan 

bahan baku PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin kuat sistem informasi akuntansi dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan persediaan bahan baku PT. 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. Hasil ini dibuktikan dengan 

nilai signifikan sistem informasi akuntansi sebesar 0,001 yang lebih 

rendah dari α 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,814.  

2. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap persediaan 

bahan baku PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin kuat sistem pengendalian intern dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan persediaan bahan baku PT. 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. Hasil ini dibuktikan dengan 

nilai signifikan sistem pengendalian intern sebesar 0,009 yang lebih 

rendah dari α 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,386. 
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3. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh 

signifikan terhadap persediaan bahan baku PT. Perindustrian & 

Perdagangan Bangkinang. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikan F-

statistik sebesar 0,000 yang lebih rendah dari α 0,05 dengan nilai F-

statistik sebesar 16,853.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Disarankan bagi PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang dapat 

meningkatkan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern 

agar efisiensi persediaan bahan baku dapat dikendalikan. 

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel 

yang dapat mempengaruhi persediaan bahan baku, hal ini didasari 

dikarenakan nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 54,6% yang artinya 

sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat 

menjelaskan variasi variabel persediaan bahan baku. Masih ada tersisa 

45,4% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persediaan bahan baku, 

seperti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, 

dll. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



PENGANTAR PENELITIAN 

 

Perihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubung dengan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Sistem 

Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Persediaan Bahan Baku (Studi Pada PT Perindustrian & Perdagangan 

Bangkinang)”. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin 

kerahasiaannya dan hanya  akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya 

sampaikan terima kasih. 

 

 

Hormat Saya 

Peneliti 

 

 

Tri Hartini 

NIM: 11673204525 

 

 

 

 

  



KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

A. Data Responden 

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya : 

Nama  : …………………………………. 

Umur  : ………………………………….. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

   Perempuan 

 

Bangkinang,                     2022 

Tanda Tangan 

          

 

…………………...      

  

Kami Menjamin Rahasia Pribadi Anda, Semua Data 

Hanya Semata-Mata Untuk Kepentingan Ilmiah. 



B. Pertanyaan 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda  pada salah satu 

angka diantara nomor 1 sampai 5. 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Netral (N) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

No Pertanyaan 
STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

Sumber Daya Manusia dan Alat 

1 
Tempat saya bekerja memiliki cukup 

computer untuk melaksanakan tugas 
     

2 
Tempat saya bekerja memiliki software 

akuntansi yang akan memudahkan pekerjaan 
     

3 
Tempat saya bekerja telah paham dan mampu 

menjalankan software akuntansi 
     

Data Yang Diperoleh 

4 

Proses transaksi dari awal hingga pelaporan 

keuangan dilakukan secara komputerisasi 

dengan menggunakan software akuntansi. 

     

5 

Software yang digunakan dalam mengolah 

data telah sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. 

     

Informasi 

6 

Laporan Keuangan tempat saya bekerja terdiri 

dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran, dan Neraca. 

     

 

 

  



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

No Pertanyaan 
STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

Lingkungan Pengendalian 

1 
Tempat saya bekerja telah menerapkan 

kode etik secara tertulis. 
     

2 

Di tempat saya bekerja telah memberikan 

contoh dalam berperilaku menggunakan 

kode etik. 

     

Penilaian Resiko 

3 
Tempat saya bekerja telah menerapkan 

penentuan batas dan penentuan toleransi. 
     

4 

Di tempat saya bekerja telah menerapkan 

pengendalian intern dan manajemen 

terhadap resiko. 

     

Kegiatan Pengendalian 

5 

Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya 

bekerja telah didukung dengan otorisasi 

dari pihak yang berwenang. 

     

6 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan 

pemisahan tugas yang memadai. 
     

Informasi dan Komunikasi 

7 

Ditempat saya bekerja telah menerapkan 

sistem informasi untuk melaksanakan 

tanggung jawab. 

     

8 

Ditempat saya bekerja telah melaksanakan 

sistem akuntansi yang memungkinkan 

audit. 

     

Pemantauan 

9 

Dalam waktu yang tidak ditentukan 

pimpinan melakukan pemeriksaan 

mendadak terhadap catatan akuntansi. 

     

 

 

  



PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

No Pertanyaan 
SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 

Penyimpanan dan Penggudangan 

1 
Perusahaan memiliki tempat penyimpanan 

khusus untuk bahan baku 
     

2 
Bahan baku disimpan di tempat yang telah 

ditentukan 
     

Cuaca dan Iklim 

3 
Bahan baku dipisahkan berdasarkan 

jenisnya sesuai dengan cuaca dan iklim 
     

Faktor Harga 

4 
Perusahaan sudah menentukan harga dasar 

dari produksinya 
     

5 

Perusahaan membeli bahan baku 

berdasarkan harga dasar produksi yang 

sudah ditentukan. 

     

Pembelian Bahan Baku 

6 

Perusahaan telah melakukan pembelian 

bahan baku sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

     

7 

Pembelian bahan baku sesuai dengan 

informasi yang didapat dari bagian 

produksi 

     

Pengawasan Persediaan Bahan Baku 

8 
Persediaan bahan baku selalu diawasi agar 

mutu dari bahan-bahan tersebut terjaga 
     

 

 

 

  



TABULASI DATA PERSEDIAAN BAHAN BAKU (Y) 

Responden Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

3 3 4 5 4 4 5 4 4 33 

4 2 5 5 5 5 5 4 5 36 

5 3 4 5 5 5 5 5 5 37 

6 2 4 4 4 5 4 4 5 32 

7 4 5 5 5 4 5 3 4 35 

8 4 4 5 5 4 5 5 4 36 

9 3 3 5 3 5 5 3 5 32 

10 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

11 4 4 5 4 4 5 4 4 34 

12 2 4 4 4 5 4 4 5 32 

13 4 4 4 4 5 4 3 5 33 

14 5 5 5 5 4 5 5 4 38 

15 5 5 5 4 4 5 3 4 35 

16 4 4 4 4 5 4 2 5 32 

17 3 4 5 4 4 5 3 4 32 

18 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

19 5 5 5 5 5 5 3 5 38 

20 3 4 5 4 5 5 5 5 36 

21 4 4 4 4 5 4 3 5 33 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 3 5 5 5 5 5 5 37 

24 3 5 5 4 5 5 4 5 36 

25 3 4 5 3 3 5 4 3 30 

26 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

27 2 4 4 3 4 4 4 4 29 

28 4 4 4 4 3 4 4 3 30 

29 3 4 5 5 5 5 5 5 37 

30 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

31 4 4 4 4 5 4 4 5 34 

 

  



TABULASI DATA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (X1) 

Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 

1 4 4 4 4 4 4 24 

2 3 2 3 3 3 3 17 

3 4 4 3 4 3 3 21 

4 5 5 4 4 4 4 26 

5 4 4 5 3 5 5 26 

6 4 3 3 3 3 3 19 

7 5 4 4 4 4 4 25 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 4 4 4 3 4 4 23 

10 4 4 4 4 4 4 24 

11 5 3 5 3 5 5 26 

12 4 3 4 4 4 4 23 

13 3 4 4 3 4 4 22 

14 4 4 4 4 4 4 24 

15 3 3 4 3 4 4 21 

16 5 4 4 5 4 4 26 

17 4 4 4 4 4 4 24 

18 5 5 4 5 5 3 27 

19 5 3 3 3 3 3 20 

20 4 3 4 4 4 4 23 

21 4 4 4 5 3 3 23 

22 4 3 4 3 4 4 22 

23 4 4 5 4 5 5 27 

24 5 4 4 4 4 4 25 

25 3 3 4 4 4 4 22 

26 4 3 3 3 3 3 19 

27 3 3 4 4 4 4 22 

28 3 3 3 3 3 3 18 

29 4 3 4 4 4 4 23 

30 5 5 5 4 4 5 28 

31 4 4 4 4 4 4 24 

 

  



TABULASI DATA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (X2) 

Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total 

1 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 

2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 20 

3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

8 5 4 5 4 4 4 4 5 4 39 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

11 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

15 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 

16 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

18 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 

19 4 4 4 3 3 3 4 4 3 32 

20 5 4 5 4 4 4 4 5 4 39 

21 4 2 4 4 4 4 2 4 4 32 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

24 4 4 4 3 3 3 4 4 3 32 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

27 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

30 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

  



HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

 
Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total 

Y.1 Pearson Correlation 1 .467** .368* .508** .150 .368* .101 .150 .555** 

Sig. (2-tailed)  .008 .042 .004 .420 .042 .588 .420 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.2 Pearson Correlation .467** 1 .584** .628** .362* .584** .239 .362* .708** 

Sig. (2-tailed) .008  .001 .000 .045 .001 .195 .045 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.3 Pearson Correlation .368* .584** 1 .647** .444* 1.000** .532** .444* .838** 

Sig. (2-tailed) .042 .001  .000 .012 .000 .002 .012 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.4 Pearson Correlation .508** .628** .647** 1 .561** .647** .563** .561** .875** 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .001 .000 .001 .001 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.5 Pearson Correlation .150 .362* .444* .561** 1 .444* .304 1.000** .720** 

Sig. (2-tailed) .420 .045 .012 .001  .012 .096 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.6 Pearson Correlation .368* .584** 1.000** .647** .444* 1 .532** .444* .838** 

Sig. (2-tailed) .042 .001 .000 .000 .012  .002 .012 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.7 Pearson Correlation .101 .239 .532** .563** .304 .532** 1 .304 .620** 

Sig. (2-tailed) .588 .195 .002 .001 .096 .002  .096 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y.8 Pearson Correlation .150 .362* .444* .561** 1.000** .444* .304 1 .720** 

Sig. (2-tailed) .420 .045 .012 .001 .000 .012 .096  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Total Pearson Correlation .555** .708** .838** .875** .720** .838** .620** .720** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.865 8 

 
 

  



HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .533
**

 .267 .351 .262 .179 .627
**

 

Sig. (2-tailed)  .002 .146 .053 .154 .336 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.2 Pearson Correlation .533
**

 1 .433
*
 .533

**
 .388

*
 .272 .759

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .015 .002 .031 .139 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.3 Pearson Correlation .267 .433
*
 1 .229 .857

**
 .915

**
 .843

**
 

Sig. (2-tailed) .146 .015  .216 .000 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.4 Pearson Correlation .351 .533
**

 .229 1 .197 -.003 .552
**

 

Sig. (2-tailed) .053 .002 .216  .288 .988 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.5 Pearson Correlation .262 .388
*
 .857

**
 .197 1 .777

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .154 .031 .000 .288  .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.6 Pearson Correlation .179 .272 .915
**

 -.003 .777
**

 1 .709
**

 

Sig. (2-tailed) .336 .139 .000 .988 .000  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

Total Pearson Correlation .627
**

 .759
**

 .843
**

 .552
**

 .792
**

 .709
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.802 6 

 
 

 
 

  



HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .650** 1.000** .426* .426* .426* .650** 1.000** .426* .806** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .017 .017 .017 .000 .000 .017 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.2 Pearson Correlation .650** 1 .650** .506** .506** .506** 1.000** .650** .506** .851** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .004 .004 .004 .000 .000 .004 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.3 Pearson Correlation 1.000** .650** 1 .426* .426* .426* .650** 1.000** .426* .806** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .017 .017 .017 .000 .000 .017 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.4 Pearson Correlation .426* .506** .426* 1 1.000** 1.000** .506** .426* 1.000** .820** 

Sig. (2-tailed) .017 .004 .017  .000 .000 .004 .017 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.5 Pearson Correlation .426* .506** .426* 1.000** 1 1.000** .506** .426* 1.000** .820** 

Sig. (2-tailed) .017 .004 .017 .000  .000 .004 .017 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.6 Pearson Correlation .426* .506** .426* 1.000** 1.000** 1 .506** .426* 1.000** .820** 

Sig. (2-tailed) .017 .004 .017 .000 .000  .004 .017 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.7 Pearson Correlation .650** 1.000** .650** .506** .506** .506** 1 .650** .506** .851** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004 .004 .004  .000 .004 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.8 Pearson Correlation 1.000** .650** 1.000** .426* .426* .426* .650** 1 .426* .806** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .017 .017 .017 .000  .017 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2.9 Pearson Correlation .426* .506** .426* 1.000** 1.000** 1.000** .506** .426* 1 .820** 

Sig. (2-tailed) .017 .004 .017 .000 .000 .000 .004 .017  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Total Pearson Correlation .806** .851** .806** .820** .820** .820** .851** .806** .820** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.933 9 

 
 

  



HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sistem Informasi Akuntansi 31 17 28 23.16 2.709 

Sistem Pengendalian Intern 31 20 45 36.68 4.527 

Persediaan Bahan Baku 31 16 40 33.90 4.482 

Valid N (listwise) 31     

 
 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 31 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.01931306 

Most Extreme Differences Absolute .115 

Positive .092 

Negative -.115 

Test Statistic .115 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



2. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 
 

 
 

 

 

3. UJI MULTIKOLINIERITAS 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Sistem Informasi Akuntansi .843 1.186 

Sistem Pengendalian Intern .843 1.186 

 

 

  



HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .739
a
 .546 .514 3.125 

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi 

Akuntansi 

b. Dependent Variable: Persediaan Bahan Baku 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 329.222 2 164.611 16.853 .000
b
 

Residual 273.488 28 9.767   

Total 602.710 30    

a. Dependent Variable: Persediaan Bahan Baku 

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi 

Akuntansi 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .881 5.719  .154 .879 

Sistem Informasi Akuntansi .814 .229 .492 3.549 .001 

Sistem Pengendalian Intern .386 .137 .390 2.815 .009 

a. Dependent Variable: Persediaan Bahan Baku 

 
 

 


