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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, semua bidang usaha 

menggunakan bidang teknologi informasi untuk mengelola bidang usahanya. 

Teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam meningkatkan 

kinerja, karena persaingan usaha semakin ketat. Dalam mencapai tujuannya selalu 

menghadapi kendala seperti sistem informasi dan teknologi yang digunakan tidak 

memadahi. Oleh karena itu setiap kendala yang muncul harus diatasi agar 

perusahaan dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi. Sebagaimana diketahui 

bahwa sistem informasi pembelian bahan pembantu langsung mempunyai arti 

penting bagi suatu perusahaan dengan didukung kemajuan teknologi informasi 

yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola perusahaan, 

memperbaiki sistem informasi yang sudah ada dan memperbaiki pengendalian 

intern fungsi-fungsi yang berkaitan dalam proses pengadaan bahan pembantu 

langsung. 

Tujuan penilitian ini untuk mengetahui apakah sistem informasi pembelian 

bahan pembantu langsung yang diterapkan perusahaan telah ditunjang oleh sistem 

pengendalian internal yang memadai. Pembelian bahan pembantu langsung pada 

perusahaan sangat penting dalam kelangsungan produksi, karena apabila 

pembelian tidak dilakukan proses produksi akan mempengaruhi terhadap hasil 

kain jadi. Bahan pembantu langsung sama pentingnya dengan bahan baku, 

perusahaan harus mampu mengelola bahan pembantu langsung dengan baik untuk 
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menunjang kelancaran proses produksi sehingga barang yang dihasilkan 

berkualitas. 

PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries merupakan salah satu perusahaan 

manufaktur di bidang tekstil yang tergolong besar melakukan kegiatan pemasaran 

internasional. PT.Tiga Manunggal Synthetic Industries, yang kegiatan utamanya 

mengolah bahan baku berupa benang menjadi bahan jadi kain yang siap jual. 

Bahan kanji merupakan salah satu dari bahan pembantu langsung yang memiliki 

peranan penting yang menunjang proses produksi kain. 

Pencatatan dan perhitungan pembelian barang pembantu langsung di PT. 

Tiga Manunggal Syntethic Industries menggunakan sejenis aplikasi untuk 

menginput data pembelian barang aplikasi yang digunakanFoxpro, namun aplikasi 

ini masih terhitung lambat dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang serba 

otomatis. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem informasi pembelian bahan 

pembantu langsung yang berbasis web sehingga dapat mempermudah pekerjaan. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Untuk menyusun laporan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan 

Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam praktek 

kerja nyata. 

 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja, sehingga 

dapat bermanfaat bagi penulis saat terjun langsung ke dalam dunia kerja. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui dan memahami mengenai penerapan ilmu yang telah 

diperoleh dalam bidang komputer dan akuntansi secara teori dengan 

keadaan yang sebenarnya di PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries. 

 Menganalisis system informasi yang ada di PT. Tiga Manunggal 

Synthetic Industries. 

 Merancang dan membuat sistem informasi pembelian pada bagian 

logistik di PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries. 

 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

 Prosedur sistem informasi pembelian bahan pembantu langsung (bahan 

kanji). 

 Dokumen, formulir dan laporan dalam sistem informasi pembelian bahan 

pembantu langsung (bahan kanji). 

 Rancangan dan implementasi transaksi pembelian bahan pembantu 

langsung (bahan kanji) berbasis Web. 

 Implementasi sistem informasi. 
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1.4 Jadwal Praktek Kerja 

Kerja praktek dilaksanakan di PT. Tiga Manunggal Synthetic 

Industries. Kegiatan penulis selama lebuh kurang 12 Minggu dimulai dari 

tanggal 1 September 2016 – 19 November 2016. 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek. 

Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Minggu 1 – 5  Perkenalan pabrik dan staf bagian. 

 Mengecek jurnal penerimaan dan jurnal 

pembayaran. 

 Mengecek jurnal bea cukai. 

 Membuat perhitungan jurnal transaksi 

menggunakan kalkulator printing. 

 Membuat laporan mutasi stok. 

 Menginput data jurnal ke aplikasi Foxpro. 

 Menginput laporan neraca saldo. 

 

Minggu 6 – 9  Menginput laporan WIP Dyeing. 

 Menginput laporan hasil produksi pemakaian 

kain grey. 

 Menginput laporan hasil produksi pemakaian 

benang. 

 Menginput stok persediaan. 

 Menginput laporan neraca saldo persediaan. 

 Mengecek perhitungan bea cukai. 

 

Minggu 10 – 12  Mengecek laporan realisasi pembelian. 

 Mengelompokkan faktur pajak. 

 Membuat laporan mutasi stok. 

 Menginput data jurnal ke aplikasi. 

 Mempersiapkan keperluan stok opname. 
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1.5 Metode Pelaksana dan Pengumpulan Data 

 Kerja Praktek 

Melaksanakan kerja praktek di PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries 

pada bagian Accounting. 

 Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengamati di bagian logistik dan mengajukan 

pertanyaan kepada bagian logistik, PPC, gudang dan Accounting di PT. 

Tiga Manunggal Synthetic Industries. 

 Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung terhadap dokumen, formulir dan 

prosedur yang digunakan dalam sistem informasi pembelian bahan 

pembantu langsung. 

 Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan referensi dari buku buku dan internet yang 

berhubungan dengan sistem informasi pembelian. 


