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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah susunan formulir, catatan, peralatan 

termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya 

dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang di desain untuk mentransformasikan 

data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Widjajanto,2001). 

SIA memiliki peranan penting bagi perusahaan, antara lain mengumpulkan dan 

menyimpan data tentang aktivitas transaksi, memproses data menjadi informasi yang 

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta melakukan kontrol secara 

tepat terhadap aset organisasi. SIA juga menyediakan informasi yang akurat dan tepat 

waktu sehingga pihak manajemen dapat melakukan aktivitas utama dengan efektif 

dan efisien serta meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya persediaan. Informasi 

inilah yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam pengolahan data untuk 

menjalankan proses bisnis dan pengambilan keputusan. 

Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki tujuan serta 

manfaat bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi hal 

ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Nilai dari 

informasi bergantung pada dua hal yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. 

Kualitas informasi bergantung pada 3 (tiga) hal yang sangat domain yaitu akurat, 

tepat waktu dan relevan (Mulyanto, 2009). Informasi yang dihasilkan oleh SIA sangat 

berpengaruh bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan.  Dengan adanya 

informasi yang berkualitas dan bermanfaat, dapat membantu pihak manajemen dalam 
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mengambil keputusan tentang proses pembelian yang sesuai dengan kebutuhan 

ekonomis perusahaan. 

Kantor Kecamatan Natar adalah salah satu kantor instansi pemerintahan yang 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pembelian barang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan alat tulis kantor seperti pena, spidol, tipe-x, kertas hvs, map 

karton, stepler dan isinya, stabilo, dll. Jumlah rata-rata pembelian perbulan adalah 

100 unit alat tulis kantor, dan jumlah total pembelian dalam satu tahun ± 1200 unit. 

Pada kantor Kecamatan Natar terdapat proses pembelian dan persedian barang yang 

masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan pembelian masih dilakukan 

dengan mencatat pada nota pembelian secara manual untuk tiap pembelian alat tulis 

kantor serta pengadaan barang lainnya. Adanya kendala seperti hilangnya nota 

pembelian serta banyaknya pembelian alat tulis kantor membuat karyawan harus 

mengisi satu per satu nota untuk setiap pembelian suatu barang, hal ini menyebabkan 

keterlambatan dalam pembuatan laporan pembelian. 

Hilangnya nota pembelian membuat informasi yang diterima tidak akurat dan 

relevan serta membuat informasi yang dihasilkan tidak tepat waktu. Selain itu, 

kesulitan dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan 

barang untuk bulan selanjutnya membuat pihak manajemen membutuhkan 

kemudahan dalam pencarian informasi mengenai pengadaan barang, sehingga dapat 

memperoleh informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. 

Persediaan barang yang masih dilakukan dengan manual serta proses 

pembelian barang yang dilakukan berulang-ulang dalam periode satu bulan membuat 

proses pembelian barang menjadi tidak ekonomis. Dengan proses pembelian yang 
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tidak efisien dan efektif seperti yang dilakukan pada kantor Kecamatan Natar, maka 

dibutuhkan sebuah metode pengendalian pembelian dan persediaan barang untuk 

meminimalisir biaya dan memenuhi kebutuhan pembelian secara ekonomis. Salah 

satu metode pengendalian persediaan dan pembelian untuk mengatasi permasalahan 

seperti yang terjadi di kantor Kecamatan Natar adalah metode EOQ (Ecomomic 

Order Quantity). 

Berkaitan dengan hal tersebut, kantor Kecamatan Natar membutuhkan sebuah 

sistem aplikasi yang dapat membantu karyawan dan pimpinan untuk mengatasi 

masalah yang disebutkan diatas, dimana aplikasi sistem tersebut dapat 

menginformasikan tentang laporan pembelian alat tulis kantor pada kantor tersebut 

dalam periode satu bulan ataupun satu tahun dan memenuhi pembelian barang secara 

ekonomis dengan perhitungan pembelian yang menggunakan metode EOQ. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditemukan pada kantor 

Kecamatan Natar, maka penulis mengambil judul “Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Pembelian (Studi kasus: Kantor Kecamatan Natar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan diatas, maka penulis 

menetapkan rumusan permasalahan yaitu bagaimana merancang sistem informasi 

akuntansi pembelian dengan menggunakan metode EOQ pada kantor Kecamatan 

Natar. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian ini maka penulis membatasi masalah pada 

perancangan sistem informasi akuntansi pembelian, serta sistem yang dibangun 

dalam penelitian ini hanya melakukan pencatatan serta perhitungan pembelian 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan sebuah 

sistem informasi akuntansi pembelian menggunakan metode EOQ agar memudahkan 

dalam proses pembelian barang secara ekonomis pada kantor Kecamatan Natar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan pembelian alat tulis kantor pada suatu instansi pemerintahan bagi 

peneliti yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan proses pencatatan dan 

perhitungan pembelian alat tulis kantor yang paling ekonomis pada kantor 

Kecamatan Natar menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) 

dengan aplikasi dreamweaver dan database MySql. Pencatatan data dan 
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perhitungan pembelian secara ekonomis menjadi lebih mudah, cepat dan 

akurat. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem informasi 

akuntansi pembelian, antara lain : 

1. Indriyani dan Slamet (2015) dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian berjudul Analisis 

Pengendalian Bahan Baku dengan Metode Economic Order Quantity pada PT 

Enggal Subur Kertas. Tujuan penulisan ini adalah untuk menghitung 

pengendalian persediaan yang tepat dengan menggunakan metode EOQ. EOQ 

digunakan dalam pemecahan masalah perusahaan untuk hasil perhitungan 

yang lebih akurat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, digunakan 

untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) dalam pengendalian persediaan bahan baku di PT Enggal 

Subur Kertas. Objek penelitian ini adalah jumlah persediaan, jumlah 

pembelian, jumlah pemakaian bahan baku yang digunakan untuk proses 

produksi, serta biaya pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan TIC dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity lebih optimal dibandingkan dengan metode 

konvensional, sehingga perusahaan dapat menghemat 74,26% untuk afval 

box, 30,13% afval cones, dan 40,01% untuk afval marga. 
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2. Madilah, dkk (2013) dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Sam Ratulangi 

melakukan penelitian yang berjudul Penentuan Persediaan Bahan Baku Kopra 

pada PT Salim Ivomas Pratama Tbk dengan Pendekatan EPQ (Economic 

Production Quantity). Penelitian ini terkait dengan penerapan metode EPQ 

untuk menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan bahan baku 

kopra dalam industri minyak kelapa dengan studi kasus di PT Salim Ivomas 

Pratama Tbk. Dengan metode EPQ perusahaan dapat mengantisipasi 

kedatangan bahan baku yang bertahap. Jika dilihat dari sisi pembiayaan 

metode EPQ masih lebih optimal karena perusahaan dapat mengetahui berapa 

banyak bahan baku yang akan dipesan, sehingga perusahaan tidak perlu 

mengelurakan biaya lebih untuk pemesanan yang berlebihan. Dari hasil 

perhitungan penelitian didapatkan nilai Q0 (jumlah pemesanan maksimum 

adalah 79.539,90 Ton) dan nilai T0 (waktu pemesanan optimum adalah 1,29 

bulan). Penggunaan EPQ masih lebih baik karena dapat diketahui keuntungan 

perusahaan bisa sampai pada hasil produksi. 

3. Sukendar (2011) dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, 

Universitas Bina Nusantara melakukan penelitian yang berjudul Penerapam 

Just In Time Dalam Sistem Pembelian dan Sistem Produksi.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan Just In Time dan 

kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses penerpan Just In Time. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sistem analisis 

kepustakaan, dengan cara mencari informasi yang berhubungan dengan Just 

In time dari buku-buku, artikel, jurnal dan situs internet. Kesimpulan dari 
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penelitian ini antara lain proses penerapan Just In Time dalam perusahaan 

harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mengedukasi dan melatih seluruh 

pihak yang ada dalam perusahaan, menjadikan kualitas sebagai prioritas, 

menjadikan para pekerja memiliki kemampuan yang beragam dan handal, 

memperhatikan persediaan, mengurangi jumlah pemasok., serta dalam proses 

penerapan Just In Time dalam penelitian ini, tentu ada kendala yang muncul, 

yang antar lain adalah kendala waktu yang cukup lama, pengaruh yang akan 

dirasakan oleh para pekerja karena minimnya persediaan, munculnya resiko 

kehilangan penjualan, dan kemungkinan tidak mendukungnya pihak-pihak 

eksternal perusahaan. 

4. Tarigan (2009) dari Jurusan Manajemen Universitas Kristen Petra melakukan 

penelitian yang berjudul Pengaruh implementasi ERP Terhadap Product 

Diffrentiation dan Cost Leadership Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan 

(Studi Kasus Manufaktur Jawa Timur). Penelitian ini mengamati tentang 

penerapan ERP yang memiliki pengaruh terhadap efektifitas marketing atau 

disebut dengan diffrentiation strategy dan non-marketing (operasional 

perusahaan) yang dapat menciptakan low cost leadership terhadap kinerja 

perusahaan. Pengambilan sampel data dilakukan dengan metode stratified 

sampel dan jumlah data yang diambil sebanyak 53 perusahaan yang sudah 

mengadopsi ERP.  Data empiris untuk penelitian ini diambil dari survei dari 

53 perusahaan dari Jawa Timur. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

model persamaan struktural (SEM) dengan software teknik start Amos 16 

dengan memeriksa dua model bersaing yang mewakili penuh. Kesimpulan 
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penelitian ini didapatkan bahwa adopsi ERP pada perusahaan manufaktur 

Jawa Timur berpengaruh positif terhadap diffrentiation strategy dan low cost 

strategy karena dengan sistem terintegrasi dapat memberikan informasi yang 

cepat dan terjadi efisiensi pada bagian sistem administrasi perusahaan. 

5. Darmawan, dkk (2015) dari Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan 

Ganesha melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Economic Order 

Quantity (EOQ) Dalam Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Tepung Pada 

Usaha Pia Ariawan Di Desa Banyuning. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui jumlah per pesanan dan besarnya total biaya persediaan usaha Pia 

Irawan dengan menggunakan metode EOQ. Metode Pengumpulan data 

dengan pencatatan dokumen dan wawancara kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode EOQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah per 

pesanan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ sebantak 878,71 kg, 

persediaan pengamanan yang harus tersedia 26,86 kg, dan besarnya total 

biaya persediaan dengan menggunakan metode EOQ sebesar Rp 527.266,71. 

Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan total biaya persediaan yang 

harus dikeluarkan pada periode yang sama tanpa menggunakan metode EOQ 

mencapai Rp 1.059.102. 

 
 


