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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2004) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen yaitu 

orang-orang, prosedur-prosedur data software dan infrastruktur teknologi yang 

saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 

informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar (seperti 

pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor) pihak-pihak dalam (terutama 

manajemen) menurut Baridwan (2013). Dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil 

keputusan. 

2.1.1.1 Komponen Dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Komponen dari sistem informasi akuntansi: 

1. Orang yang menggunakan sistem 

2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

sistem informasi akuntansi 
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6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data sistem informasi akuntansi. 

Enam komponen tersebut memungkinkan sistem informasi 

akuntansi memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber 

daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses 

bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku, 

yang sering diulang. 

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat 

merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi 

aktivitas, sumber daya, dan personel.  

3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan 

aset dan data organisasi. 

Jika sistem informasi akuntansi didesain dengan baik, maka dapat menambah 

nilai untuk organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya 

produk atau jasa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir, 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memperoleh informasi secara tepat 

waktu, konstan dan akurat, juga SIA dapat berbagi pengetahuan yang dapat 

meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan keunggulan kompetitif, dan 

yang tidak kalah penting SIA dapat meningkatkan pengambilan keputusan, dan 

meningkatkan struktur pengendalian internal untuk membantu melindungi sistem 

dari kecurangan, kesalahan, dan kegagalan sistem. 

2.1.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Azhar Susanto (2013:8), sistem informasi akuntansi dibangun 

dengan tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari 

berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai 

macam pemakai untuk mengurangi resiko saat pengambilan keputusan. 

Melalui informasi yang dihasilkannya, sistem informasi akuntansi 

mempunyai tiga tujuan utama menurut Hall (2001:18) yang menyatakan: 

1. Mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen suatu 

badan/ organisasi perusahaan karena semua hal yang terkait dengan 
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informasi pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi guna 

mencapai tujuan organisasi merupakan tanggung jawab manajemen 

perusahaan. 

2. Mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, karena sistem 

informasi akuntansi memberikan informasi yang diperlukan oleh 

pihak manajemen untuk pengambilan kebijakan perusahaan. 

3. Sistem informasi akuntansi dapat membantu personil operasional 

untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena sistem ini mendukung 

seluruh kegiatan operasi perusahaan. 

2.1.1.3. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Laudon terdapat enam fase dalam siklus hidup 

pengembangan sistem informasi, yaitu: 

a) Perencanaan sistem 

b) Analisis sistem 

c) Percancangan sistem secara umum / konseptual 

d) Evaluasi dan seleksi sistem 

e) Perancangan sistem secara detail 

f) Pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem 

g) Pemeliharaan / perawatan system 

2.1.1.4 Bagan Alir (flowchart) 

Menurut Krismiaji (2010) Bagan alir (flowchart) merupakan Teknik 

analistis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek dari suatu 

urutan sistem informasi, dimana aspek yang dijelaskan dalam 

flowchart itu haruslah bersifat tepat, logis, serta jelas. Jenis-jenis 

bagan alir sebagai berikut: 

a) Bagan alir dokumen (dokumen flowchart), bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk 

tembusannya atau hal yang bersifat adiministratif. 

b) Bagan alir sistem (system flowchart), bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara keseluruhan dari system. Bagan ini 

menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di 
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dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang 

dikerjakan di sistem. 

c)  Bagan alir skematik (schematic flowchart) bagan alir yang 

hampir mirip dengan bagan alir system. Yang membedakan 

bagan alir skematik menggunakan ilustrasi lain berupa gambar 

komputer ataupun tools lain sesuai kebutuhan. 

d) Bagan alir program (program flowchart) bagan yang memiliki 

sifat yang detail dalam menggambarkan langkah-langkah dari 

proses sebuah program. 

e) Bagan alir proses (process flowchart) bagan alir tentang teknik 

penggambaran sebuah rekayasa industrial yang bertujuan untuk 

memecah sekaligus menganalisis langkah yang diambil dalam 

sebuah prosedur atau sistem yang telah terorganisir. 

Simbol-simbol yang ada di bagan alir 

Gambar 2.1  

Bagan Alir 
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2.1.2 Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015:8) Informasi (information) adalah data 

yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna dapat membuat 

keputusan yang lebih baik dari kuantitas dan kualitas dari informasi. Menurut 

Mardi (2011) Informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data, meliputi 

hasil gabungan, analisis, penyimpulan, dan pengolahan sistem informasi 

komputerisasi. Selain itu informasi adalah data yang telah diatur dan diproses 

untuk memberikan arti. Oleh sebab itu informasi merupakan unsur penting bagi 

pelaku bisnis karena informasi menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran, 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

2.1.2.1 Karakteristik Informasi  

Informasi memiliki karakteristik agar dapat menjadi berguna bagi 

pemilik suatu entitas antara lain: 

1. Relevan; mengurangi ketidakpastian, meningkatkan 

pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki 

ekspetasi sebelumnya. 

2. Reliabel; bebas dari kesalahan atau bias; menyajikan kejadian 

atau aktivitas organisasi secara akurat. 

3. Lengkap; tidak menghilangkan aspek penting dari suatu 

kejadian atau aktivitas yang diukur 

4. Tepat waktu; diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil 

keputusan dalam mengambil keputusan. 

5. Dapat dipahami; disajikan dalam format yang dapat dimengerti 

dan jelas 
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6. Dapat diverifikasi; dua orang yang independen dan 

berpengetahuan dibidangnya, dan masing-masing menghasilkan 

informasi yang sama. 

7. Dapat diakses; tersedia untuk pengguna ketika mereka 

membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. 

Semua karakteristik tersebut akan dibutuhkan sebuah organisasi 

untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi 

memiliki proses bisnis tertentu yang terus menerus saling terlibat. 

Proses bisnis (business process) adalah serangkaian aktivitas dan tugas 

yang terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, 

komputer, atau mesin yang dapat mencapai tujuan tertentu suatu 

organisasi. Proses bisnis ini dibagi menjadi lima siklus yaitu siklus 

pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi atau konversi, siklus 

sumber data manusia dan siklus pembiayaan. Dalam siklus-siklus 

tersebut akan menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak 

eksternal dalam bentuk laporan keuangan. 

2.1.3 Persediaan  

2.1.3.1. Pengertian Persediaan  

Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan 

yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan 

merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan 

dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau 

persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses 
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produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya 

dalam proses produksi (Alexandri,2009).  

Sementara menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:PSAK No.14) 

persediaan adalah aset:  

a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

b. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan  

c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk dipakai 

pada proses produksi ataupun pemberian jasa. 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan 

untuk dijual atau keperluan produksi. 

2.1.2.2. Macam-Macam Persediaan 

a) Persediaan bahan baku (raw materials) 

b) Persediaan barang setengah jadi (working in process inventory) 

c) Persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (maintenance, 

repair, operating, MRO) 

d) Persediaan barang jadi (finished goods) 

2.1.2.3. Fungsi Persediaan 

a) Fungsi Decoupling 

fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple, dengan 

mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah 

b) Fungsi Economic Size 
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Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan 

adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk 

dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas 

gudang yang memadai. 

c) Fungsi Antisipasi  

Merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk 

penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan 

bahan dari pemasok. Tujuan utama adalah untuk menjaga proses 

konversi agar tetap berjalan lancar. 

2.1.2.4 Metode Penilaian Persediaan  

Menurut Stice dan Skousen (2009), menyatakan ada beberapa 

macam dalam metode penilaian persediaan yang umum digunakan, 

yaitu: 

A) Identifikasi khusus 

Pada metode ini, biaya dapat dialokasikan ke barang yang 

terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada 

ditangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit 

tersebut. Metode ini diperlukan untuk mengidentifikasi biaya 

historis dari unit persediaan. Dengan identifikasi khusus, arus 

biaya yang dicatat disesuaikan dengan arus fisik barang. 

B) Metode FIFO (First In First Out) 

 Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual 

adalah unit yang terlebih dahulu masuk. Selain itu, didalam 
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FIFO unit yang tersisa pada persediaan akhir adalah unit yang 

paling akhir dibeli, sehingga biaya yang dilaporkan akan 

mendekati atau sama dengan biaya penggantian diakhir periode. 

C) Metode LIFO (Last in First Out) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang paling 

barulah yang terjual. Metode LIFO sering dikritik secara 

teorittis tetapi metode ini adalah metode yang paling baik 

dalam penggantian biaya persediaan dengan pendapatan. 

Apabila metode LIFO digunakan selama periode inflasi atau 

harga naik. LIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih 

tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah dan nilai persediaan 

akhir yang lebih rendah. 

D) Metode Rata-Rata (Average) 

Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap 

unit. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang 

terjual seharusnya dibebankan dengan biaya rata-rata 

tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada setiap harga. 

Metode rata-rata mengutamakan yang mudah terjangkau untuk 

dilayani, tidak peduli apakah barang tersebut pertama massuk 

atau masuk terakhir. 

2.1.4 Pengendalian Intern  

 Menurut Hery (2015), Pengendalian internal yaitu seperangkat kebijakan 

dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk 

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan 
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yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) 

hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan 

sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian intern 

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi 

penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud 

(seperti mesin) maupun tidak berwujud (seperti reputasi ataupun merk dagang). 

 Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadi akuntan perusahaan 

dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkat manajemen, para 

pemilik, atau pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan 

(stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem 

tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan 

mengendalikan operasi perusahaan. Kebijakan dan prosedur yang digunakan 

secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau 

menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya hukum dan 

peraturan, dengan kata lain pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur 

yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi 

keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

 Beberapa tujuan dari pengendalian intern: 

1. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai 

2. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya 

3. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. 
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Oleh karena itu pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau 

pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat 

menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan 

manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam perencanaan.  

Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission 

(COSO) mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yang meliputi: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen 

pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan 

terstruktur. Lingkungan pengendalian mencukup suasana organisasi dan 

sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang 

ada di dalam organisasi. Disini peran manajer sangat diperlukan untuk 

dapat menetapkan suasana dan budaya suatu organisasi. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Penilaian risiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko 

suatu organisasi. Dalam melakukan proses penilaian risiko, entitas harus 

memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat 

sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Jika risiko telah diidentifikasi 

maka resiko itu akan dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang 

meminimalisir resiko tersebut. 

3. Aktivitas pengendalian (control activities) 
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Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat 

manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan 

mencegah resiko yang akan terjadi. Aktivitas pengendalian memiliki 

berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya 

atau fungsional dalam sebuah entitas. Terdapat 5 karakteristik aktivitas 

pengendalian, yaitu: 

 Pemisahan tugas yang memadai  

Pemisahan tugas akan melibatkan karyawan perusahaan 

dimana mereka akan dipekerjakann sesuai dengan bidangnya 

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

 Otorisasi atas transaksi dan aktivitas 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi 

pengeluaran ataupun penerimaan maka manajemen perlu 

menetapkan kebijakan umum dalam otorisasi pengendalian 

setiap transaksi. 

 Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan catatan adalah obek fisik dimana sebagai bukti 

fisik untuk setiap transaksi ataupun aktivitas yang terjadi. Oleh 

sebab itu dokumen dan catatan harus dirancang dengan 

persiapan yang benar, disiapkan pada waktu transaksi 

berlangsung, serta bernomor urut atas setiap transaksi yang 

terjadi. 

 Pengendalian atas aktiva dan catatan  
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Pengendalian fisik adalah aktivitas pengendalian yang focus 

pada pembatasan jenis akses ke aktiva dan catatan yaitu akses 

fisik langsung dann tidak langsung melalui persiapan dan 

pemrosesan dokumen. 

 Pengecekan independen dan pelaksanaan 

Pengecekan independen dan pelaksanaan dapat dilakukan 

dengan melakukan review kinerja meliputi review dan analisis 

manajemen atas laporan keuangan, dan kinerja perusahaan. 

4. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk 

menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian 

intern. Pengawasan dapat dilakukan melalui aktivitas secara terus– 

menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pengawasan yang terus–menerus 

dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas 

serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. 

Sementara evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau 

sebagian pengendalian internal. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh personel 

internal ataupun pihak luar, seperti kantor akuntan publik. 

5. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)  

Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat 

menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan 



18 
 

tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Peneliti Judul Tujuan Penelitian Publikasi Metode 

Analisis 

Hasil penelitian 

1 Ari 

Khomarudin 

(2018) 

 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Persediaan Bahan 

Baku PT. 

Profilindah 

Kharisma 

Untuk mengetahui metode 

pencatatan bahan baku PT 

Profilindah Kharisma, 

untuk mengetahui prosedur 

yang membentuk sistem 

persediaan bahan baku 

pada PT Profilindah 

Kharisma, untuk 

mengetahui unsur 

pengendalian intern yang 

terdapat dalam sistem 

akuntansi persediaan bahan 

baku pada PT Profilindah 

Kharisma 

Prive; 

Volume 1, 

Nomor 2, 

September 

2018 

Deskript

if 

kualitati

f 

Sistem akuntansi persediaan bahan baku 

pada PT. Profilindah Kharisma cukup 

baik, hal ini dapat dilihat dalam 

pemilihan metode pencatatan persediaan 

yang menggunakan metode perpetual, 

metode penentuan biaya atau harga 

pokok persediaan menggunakan metode 

FIFO, prosedur yang membentuk sistem 

akuntansi persediaan bahan baku serta 

pengendalian intern yang terdapat dalam 

sistem persediaan bahan baku. 



20 
 

2 Nasrani 

Abba 

Tampubolon, 

Firdaus 

Hamta 

(2017) 

Analisis 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penjualan dalam 

Menunjang 

Pengendalian 

Intern (Studi 

Kasus pada PT. 

Kita Jaya Sukses 

Batam). 

untuk mengetahui 

penerapan sistem informasi 

akuntansi penjualan dalam 

menunjang terhadap 

pengendalian intern pada 

PT. Kita Jaya Sukses 

Batam 

Measureme

nt, Vol. 11 

No. 1: 45-

52, 

September 

2017 

P-ISSN 

2252-5394 

Metode 

kualitati

f filsafat 

postposi

tivisme 

sistem informasi akuntansi penjualan 

yang diterapkan oleh PT. Kita Jaya 

Sukses sudah menggunakan sistem 

komputerisasi dengan baik. Namun 

dalam prakteknya ada yang kurang sesuai 

dengan teori. Hal tersebut dikarenakan 

adanya perangkapan fungsi, yaitu pada 

fungsi pengiriman dan fungsi penjualan 

yang dilakukan oleh seorang salesman 

dan pada fungsi gudang dengan bagian 

administrasi kantor juga merangkap tugas 

sekaligus pada bagian administrasi dalam 

hal input data ke sistem. 

3 Rizki Eka 

Putra (2018) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi dan 

Pengendalian 

Intern Persediaan 

Bahan Baku Kain 

(Studi Kasus CV. 

Celine 

Production) 

 

Untuk mengetahui Sistem 

Informasi Akuntansi dan 

Pengendalian Intern 

persediaan bahan baku di 

CV. Celine Production 

telah sesuai dengan unsur-

unsur pengendalian intern 

Jurnal 

Equilibiria, 

volume 5, 

No. 2, 

Tahun 2018 

Kualitat

if, 

Metode 

kompar

atif 

Sistem Informasi Akuntansi persediaan 

bahan baku dalam fungsi terkait dan 

dokumen yang digunakan belum 

dilengkapi dengan teori yang ada. 

Padahal sistem pengendalian internal 

pasokan bahan baku kain, struktur 

organisasi, praktik sehat, dan sumber 

daya manusia tidak sesuai dengan teori 

yang ada. 



21 
 

4 Andini Tirta 

Cricela 

Suleman, 

Jantje J. 

Tinangon, 

Winston 

Pontoh 

 (2017) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Persediaan 

Pelumas (Studi 

Kasus pada PT. 

Fajar Indah 

Kusuma) 

Untuk mengetahui 

bagaimana system 

informasi akuntansi yang 

diterapkan oleh PT. Fajar 

Indah Kusuma sebagai 

agen pelumas pertamina di 

Kabupaten Tolitoli 

Provinsi Sulawesi Tengah 

dalam mengontrol siklus 

Persediaan Pelumas yang 

ada serta akan mencoba 

membantu perusahaan 

untuk mengevaluasi system 

informasi akuntansi dalam 

melihat kelebihan dan 

kekurangan yang ad, 

meliputi struktur 

organisasi, prosedur 

pendapatan, unit organisasi 

terkait, system otoritas, 

dokumen dan catatan 

akuntansi, serta bagian alir 

dokumen (flowchart) agar 

tertata dengan baik. 

Jurnal Riset 

Akuntansi 

Going 

Concern 

12(1), 

2017, 149-

159 

Analisis 

deskript

if 

PT. Fajar Indah Kusuma belum 

menerapkan system informasi akuntansi 

persediaan secara memadai, karena 

terdapat beberapa kekurangan pada 

bagian pemisah fungsi khususnya pada 

bagian gudang dimana perusahaan hanya 

memiliki satu karyawan yang merangkap 

perkerjaan yang dapat beresiko 

menimbulkan kekeliruan dan 

pengendalian internal yaitu masih 

dilakukannya perhitungan persediaan 

barang oleh semua karyawan termasuk 

bagian gudang, bagian yang beresiko 

melakukan manipulasi data karena tidak 

adanya pengawasan. 
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5 Siti 

Nurhasanah, 

Ismet 

Ismatullah, 

Veniati 

Sofiani 

(2019) 

Analisis 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Persediaan Obat 

Dalam 

Pencegahan 

Kecurangan pada 

Puskesmas 

Jampangkulon, 

Puskesmas 

Cibitung, 

Puskesmas 

Surade, dan 

Puskesmas 

Buniwangi 

Untuk menemukan Sistem 

informasi akuntansi di 

puskesmas, pencegahan 

kecurangan di puskesmas, 

peran system informasi 

akuntansi dalam 

pemcegahan kecurangan, 

dan kendala dalam 

menerapkan system 

informasi akuntansi 

Jati: Jurnal 

Akuntansi 

Terapan 

Indonesia, 

Vol. 2, 

No.2 , Hal. 

52-58, 

Oktober 

2019 

Metode 

kualitati

f, 

deskript

if 

Tiga dari empat puskesmas sudah 

menerapkan system informasi akuntansi 

pada persediaan obat. Walaupun keempat 

puskesmas memiliki kekurangan yang 

hampir sama dalam menetapkan sistem 

informasi akuntansi, yaitu kurangnya 

sumber daya manusia dan saran tentang 

infrastruktur yang mendukung 

implementasi system ini. Pencegahan 

kecurangan yang diterapkan pada setiap 

puskesmas sama yaitu dengan 

memberikan surat peringatan kepada 

karyawan yang melakukan kecurangan. 
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2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

Setiap perusahaan dagang tentu mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk dapat mengelola persediaan dengan baik agar tidak terjadi penumpukan 

barang, kehabisan, ataupun kehilangan barang. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka perusahaan harus didukung sistem informasi akuntansi dengan pengendalian 

sistem yang memadai. Sistem informasi akuntansi setidaknya memiliki 6 

komponen yang penting yaitu orang, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur 

teknologi dan informasi, dan pengendalian internal dan langkah keamanan. 

Menurut Azhar Susanto (2013:8), sistem informasi akuntansi dibangun dengan 

tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai 

sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam 

pemakai untuk mengurangi resiko saat pengambilan keputusan.  

Dengan diterapkan pengendalian intern, maka prosedur penerimaan penjualan 

diharapkan dapat menjadi lebih baik. Adapun tujuan dan arti dari pengendalian 

intern menurut Krismaji (2010) Pengendalian intern (intern control) adalah 

rencana organisasi yang akurat dan digunakan untuk menjaga atau melindungi 

aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki 

efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Berdasarkan 

rerangka teoretis di atas, desain penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.2  

Kerangka Pemecahan Masalah 
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