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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap masalah bisnis selalu didasarkan atas informasi-informasi yang 

melatar belakangi keputusan tersebut. Salah satu informasi berupa informasi 

akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah 

organisasi, formulir-formulir, catatan-catatan dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

manajemen dalam memudahkan pengolaan perusahaan. 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu bagian dari bentuk 

pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, 

pemegang saham, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain. Informasi yang 

disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah mengerti. 

Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang ada dapat diolah 

sehingga menjadi suatu informasi keuangan yang berguna dalam pengolaan 

perusahaan, dalam usaha pengendalian ke arah yang lebih baik dan sebagai alat 

kontrol (controlling) terhadap pelaksanaan transaksi perusahaan, juga sebagai 

informasi bagi pihak luar perusahaan.

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang 

logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi logistik/pergudangan, 
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survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha 

angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan 

yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan 

kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya 

harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok 

pangan. Bulog mempunyai gudang, subdivre, divre, kantor pusat. BULOG 

mempunyai gudang yang fungsinya adalah menyimpan persediaan berupa beras, 

gula, dan minyak. BULOG mempunyai subdivre yang fungsinya untuk membantu 

divre dalam memasarkan produk BULOG. Bulog mempunyai divre yang berfungsi 

untuk membantu kantor pusat dalam melakukan kegiatan usaha. BULOG 

mempunyai sebuah sistem informasi yaitu Sistem Informasi Akuntansi Bulog. 

Sistem Informasi Akuntansi BULOG ini digunakan untuk membuat laporan 

keuangan dan digunakan untuk menjurnal transaksi-transaksi yang ada di bulog. 

Tujuan  Sistem Akuntansi BULOG adalah untuk memudahkan karyawan yang 

bergerak di bidang akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Sistem Akuntansi 

Bulog adalah salah satu perkembangan sistem yang ada pada BULOG. 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah proses akhir dari suatu siklus 

akuntansi. Dalam pelaporan laporan keuangan BULOG DIVRE akan menyerahkan 

pada kantor pusat pada akhir periode. Jika laporan keuangan tidak tepat pada saat 

pelaporan maka laporan keuangan tersebut akan dilaporkan pada bulan berikutnya 

setelah tanggal pelaporan keuangan tersebut. Membuat Laporan keuangan BULOG 
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bisa dibuat langsung pada Sistem Akuntansi Bulog. Artinya laporan keuangan 

bulog bisa langsung tampak pada sistem informasi akuntansi BULOG. 

Proses laporan keuangan sampai ke pusat, laporan keuangan harus di 

konsolidasi dengan laporan yang ada pada subdivre. Bagian akuntansi pada kantor 

divre berfungsi untuk konsolidasi dan memasukkan voucher-voucher dari bagian 

keuangan. Jika pelaporan keuangan di divre terlambat maka peringkat laporan divre 

tersebut akan menurun. Pemanfaatan Sistem Akuntansi Bulog telah berlangsung 

sesuai dengan prosedur yang ada pada bulog. Namun masih mengalami masalah 

antara lain seperti kurangnya dokumen pada bagian akuntansi, sistem yang ada pada 

bulog belum terintegrasi dengan sistem penjualan, sistem manajemen persediaan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut implementasi dalam sistem 

akuntansi, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISA 

PEMANFAATAN SIA DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA BULOG 

DIVRE JATIM”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas,maka rumusan masalah 

yang dapat diambil : 

1. Bagaimana pemanfaatan SIAB oleh BULOG DIVRE JATIM. 

2. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem informasi akuntansi yang 

dimiliki oleh BULOG DIVRE JATIM. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui manfaat SIAB dalam BULOG Divre JATIM 

2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem informasi akuntansi yang 

dimiliki oleh BULOG Divre JATIM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan 

dengan sistem yang diperlukan perusahaan dengan praktek yang 

dilakukan di lapangan. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini dapat dijadikan koleksi buku di perpustakaan STIE 

PERBANAS Surabaya dan menjadi bahan kajian tentang permasalahan 

dalam sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi BULOG DIVRE JATIM 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja 

karyawan BULOG pada saat pelaporan laporan keuangan kepada 

kantor pusat.


