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ABSTRACT 

 

Information System is a series of formal procedures in which data is collected, 

processed into information and distributed to users (Mahatmo, 2014). This system is one of the 

products of the industrialization era 4.0 which is very supportive in the performance of a 

company. Information system has been very commonly used by companies for helping the 

efficiency the company performance. This observation aims to analyze the efficiency of the 

application of Accounting Information System (AIS) with focus on AIS Web-based sales in 

commercial activities start from sales transactions to input to Commercial Applications. This 

observation uses a qualitative approach with  observation, interviews and documentation as 

data collection methods. In this observation was found that the company used double-steps in 

the collecting data system that was applied in the form of computerization and manual. There 

are also findings that indicate a difference between Standard Operating Procedure (SOP) and 

AIS Web-based Sales. There are also complicated bureaucracy factors that reduce the essence 

of the Information System itself. In this observation it can be concluded that the presence of 

AIS and SOP does not guarantee the work quality of a company. As the company which 

becomes the objects of observation even though they have a sophisticated system, but if the 

actualization is not good, it will only aggravated the condition of the company. 

 

Key words : accounting information system, standard operational procedure, 

commercial 

 

 

PENDAHULUAN 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

memiliki peran penting terhadap kemajuan 

organisasi, sehingga dapat dijadikan 

sebagai media secara kompetitif. Salah satu 

aktualisasi SIA pada sebuah organisasi 

terdapat pada Perusahaan Umum Badan 

Urusan Logistik yang disingkat dengan 

Perum BULOG. Perum BULOG adalah 

perusahaan umum milik negara yang 

bergerak di bidang logistik atau 

pergudangan dan komersial atau 

perniagaan. Aktivitas komersial pada 

Perum BULOG merupakan kegiatan yang 

melibatkan dua belah pihak untuk saling 

menguntungkan dalam bertransaksi jual 

beli, aktivtas tersebut terfokus dalam 

aktivitas penjualan produk “Kita”. 

Aktivitas penjualan pada Perum BULOG 

dibedakan menjadi dua macam yaitu 

penjualan tunai dan penjualan kredit. 

Penjualan tunai yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah penjualan kepada RPK 

(Rumah Pangan Kita) tunai, penjualan 

kepada instansi, penjualan kepada warga 

atas kegiatan operasi pasar, sedangkan 

penjualan kredit adalah konsinyasi RPK 

(Rumah Pangan Kita), HOREKA (Hotel, 

Restoran, dan Catering), dan penjualan ke 

perusahaan retail dengan sistem tunda 

bayar. Aktivitas tersebutlah yang 

mendorong divisi komersial untuk berpikir 

lebih inovatif dalam memasarkan produk 

mereka dengan berbagai strategi. 
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Dalam rangka melaksanakan 

kegiatan komersial Perum BULOG dan 

mendukung tersedianya kebutuhan pangan 

bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan 

Standar Opersional Prosedur (SOP) 

Penjualan Komoditas Komersial yang 

dikelola Perum BULOG sebagai acuan dan 

pedoman untuk pelaksanaannya. SOP ini 

diharapkan menjadi acuan dan pedoman 

bagi unit kerja teknis dalam melakukan 

aktivitas yang berkaitan dengan penjualan 

komoditas komersial, sehingga kegiatan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, serta berpedoman pada prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik.  

Pengamatan langsung ke Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara 

menemukan adanya penerapan SIA yang 

belum sesuai dengan SOP Penjualan. 

Penerapan tersebut dapat mengakibatkan 

terlambatnya pelaporan aktivitas komersial 

yang berupa laporan akhir penjualan. 

Seringnya keterlambatan pelaporan 

aktivitas komersial tersebut diakibatkan 

oleh beberapa fakor, salah satunya adalah 

faktor Sumber Daya Manusia yang kurang 

memaksimalkan SIA berbasis Web. Hal 

tersebut dipicu karena terdapat dua sistem 

informasi yang berjalan dalam operasional 

komersial, yaitu sistem manual dan web. 

Sistem manual yang diaplikasikan pada 

Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

masih menggunakan metode pemberkasan 

yang berupa kertas (non paperless) dan 

penginputan secara manual dalam aplikasi 

Microsoft, sedangkan terdapat pula sistem 

berbasis web yang diaplikasikan dan dinilai 

lebih efisien namun tidak dijalankan secara 

maksimal, sehingga dapat mengakibatkan 

lambatnya proses bisnis pada aktivitas 

komersial dan dapat menghambat aktivitas 

lainnya dalam beroperasional. Sistem 

berbasis web tersebut berasal dari jaringan 

Intranet yang hanya dapat di akses di 

lingkup kerja, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap hasil laporan penjualan. Karena 

semakin baik pemaksimalan sistem 

tersebut, maka semakin baik pula bagi 

pengguna sistem mendapatkan informasi 

pada periode yang tepat. Laporan tersebut 

merupakan salah satu dokumen dasar untuk 

melengkapi laporan keuangan komersial di 

lingkup Subdivre yang pada periode 

tertentu akan diaudit secara eksternal oleh 

Perum BULOG Divisi Regional (Divre). 

Dalam hal ini laporan penjualan 

berpengaruh terhadap pengumpulan 

laporan keuangan kepada Divre, sehingga 

semakin cepat dan tepat laporan penjualan 

dilaporkan semakin cepat dan tepat pula 

laporan keuangan komersial dibuat. 

Melihat dari berbagai fakta diatas, 

Observasi ini bertujuan untuk menganalisa 

keefisienan dari penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) dengan fokus 

SIA Penjualan berbasis Web dalam 

aktivitas komersial yang dimulai dari 

transaksi penjualan hingga input ke 

Aplikasi Komersial. Observasi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode pengumpulan data berupa  

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Mardi (Januari 2011 : 4), terdapat 

tiga tujuan sistem informasi akuntansi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai 

dengan otoritas yang diberikan kepada 

seseorang (to fulfill obligations relating to 

steward). Pengelolaan perusahaan selalu 

mengacu kerpada tanggung jawab 

manajemen guna menata secara jelas segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya 

yang dimililki oleh perusahaan. 

Keberadaan system informasi membantu 

ketersediaan informasi yang dibutuhkan 

oleh pihak eksternal melalui laporan 

keuangan tradisional dan laporan yang 

diminta lainnya, sedemikian pula 

ketersediaan laporan internal yang 

dibutuhkan oleh seluruh jajran dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan perusahaan. 

2. Setiap infromasi yang dihasilkan 

merupakan bahan yang berharga bagi 

pengambilan keputusan (to support 

decision making by internal decision 

makers). Sistem informasi menyediakan 

informasi guna mendukung setiap 
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keputusan yang diambil oleh pimpinan 

sesuai dengan pertanggungjawaban yang 

ditetapkan. 

3. System informasi diperlukan untuk 

mendukung kelancaran operasional 

perusahaan sehari-hari (to support the day-

today operations). System informasi 

menyediakan informasi bagi setiap satuan 

tugas dalam berbagai level manajemen, 

sehingga mereka dapat lebih produktif. 

 

Terdapat perbedaan antara Sistem 

Akuntansi Manual dengan Sistem 

Akuntansi Komputer. Perbedaan tersebut 

telah dipaparkan oleh Mardi (2011) sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik sistem akuntansi komputer 

a. Modul buku besar menjadi sebagai data 

stronge. 

b. Kebutuhan informasi dapat dilakukan 

langsung ke database sistem. 

c. Informasi keuangan dapat dimunculkan 

secara serentak melalui media windows. 

d. Pencatatan data akuntansi berupa buku 

besar dan buku pembantu disimpan di  

sistem database. 

e. Perangkat keras dan perangkat lunak 

teknologi dominan digunakan. 

f. Dapat dilakukan jejak audit berdasarkan 

bagan alir program dan bagan alir sistem 

yang tersedia. 

g. Pernanan tenaga manusia terbatas dan entry 

data. 

h. Rawan terhadap serangan virus komputer. 

2. Karakteristik sistem akuntansi manual 

a. Sistem manual berperan sebagai 

pengendali. 

b. Keterbatasan output pada saat selesainya 

pekerjaan laporan akhir. Sedangkan laporan 

di bagian awal, tengah, sulit untuk dibuat 

dengan segera. 

c. Pengaman bukti-bukti pembukuan baik 

dokumen sumber maupun dokumen 

pendukung harus dijaga dengan ketat dan 

rahasia. 

d. Membutuhkan waktu dan tenaga yang 

optimal untuk melakukan jejak audit. 

e. Maksimalisasi pemakaian tenaga manusia 

untuk proses entry data. 

f. Penerapan aturan yang berlapis sesuai 

hirarki organisasi dalam penerapan kontrol 

terhadap manusia. 

 

Peranan SIA Menambah Nilai dalam 

Organisasi 

Merancang Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) yang tepat dapat 

memberikan nilai tambah yang optimal 

bagi perusahaan. Tujuan merancang SIA 

tersebut dapat menghasilkan hal – hal 

sebagai berikut : 

1. Jika sistem dan prosedur kerja ditata secara 

tepat maka produk yang dihasilkan lebih 

efisien, melalui SIA dapat dibuat SOP 

sehigga tidak ada pekerjaan yang 

menyimpang dan memudahkan 

pengendalian produksi oleh manajer. 

2. Sebuah pekerjaan yang dilakukan terencana 

sesuai prosedur dapat meningkatkan 

efisiensi. Perancangan SIA yang baik dapat 

embantu memperbaiki efisiensi jalannya 

suatu proses, misalnya tersedia data dan 

informasi secara tepat waktu. 

3. Informasi yang diterima dengan tepat 

waktu dapat meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan. Melalui SIA dapat 

dihasilkan informasi yang akurat sehingga 

pengambilan keputusan dengan informasi 

tepat waktu dapat meningkatan kinerja 

perusahaan. 

4. Merancang SIA secara baik dan utuh akan 

mempermudah proses alih pengetahuan dan 

pengelaman, terutama pada tingkat operator 

dan desainer. Semua kreativitas yang 

muncul dari penularan pengetahuan akan 

meningkatkan keunggulan perusahaan. 

Peningkatan keuntungan yang diraih 

perusahaan biasanya berasal dari 

perancangan SIA yang dilakukan dengan 

baik, bagaimana mengintegrasikan rantai 

nilai dalam organisasi sehingga timbul 

efisiensi dan efekivitas operasional 

perusahaan perlu dipikirkan bagaimana 

pelanggan dapat mengakses langsung 

pesanannya melalui media internet 

sehingga menyingkat jarak yang ditempuh. 
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METODE PENELITIAN  
Masalah yang dibatasi dalam 

penelitian ini adalah hanya pada lingkup 

Sistem Informasi Akuntansi Divisi 

Komerisal di Aktivitas Penjualan yang 

dimulai dari transaksi penjualan hingga 

input ke Sistem Komersial di Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara 

beralamat di Jl. Raya Buduran No. 20, 

Jambe, Banjarkemantren, Kec. Buduran, 

Kab. Sidoarjo Kode pos : 61252. 

 

Dalam penulisan Tugas Akhir maka 

berikut akan dijelaskan beberapa sumber 

data yang digunakan. Adapun sumber 

data yang digunakan dalam Tugas Akhir 

ini, yaitu : 

1. Data Primer 

Data yang diambil secara langsung 

dari perusahaan, yang berupa 

wawancara dengan Bapak Hendra 

sebagai Kepala Seksi Komersial dan 

Mbak Westri sebagai Staff di Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh untuk 

melengkapi Tugas Akhir ini adalah 

Tangakapan Layar (Screenshot) dari 

Sistem Informasi Akuntansi yang 

digunakan pada bagian komersial, 

Alur untuk mengoperasikan Sistem 

(Data Flow Diagram), dan dokumen 

pendukung lainnya yang 

berhubungan dengan judul Tugas 

Akhir ini. 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan menggunakan  

Beberapa tahapan sebagai berikut : 

 

Metode pengumpulan data : 

1. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah metode yang 

dilakukan melalui tanya jawab atau 

interview kepada Kepala Seksi Komersial 

atau Staff untuk mengetahui bagaimana 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

dalam aktivitas komersial. 

2. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode 

pengumpulan data yang diperoleh dari 

pengamatan yang sistematis dan akurat 

pada perusahaan, serta membuat 

pernyataan mengenai apa saja yang 

diobservasi untuk diserahkan pada 

perusahaan dan juga pada STIE Perbanas 

Surabaya sebagai salah satu dari 

persyaratan program studi diploma. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan 

pengumpulan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan Sistem Informasi 

Akuntansi dalam Aktivitas Komersial dari 

Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

untuk memperoleh data sebagai bahan 

pendukung dalam penulisan Tugas Akhir. 

Disamping itu, memperoleh informasi 

berupa data-data yang diperoleh dari buku, 

literatur, dan tugas akhir yang ada serta juga 

dapat mengutip dari media internet sebagai 

tambahan referensi untuk mendapatkan 

landasan teori dan informasi pendukung 

dalam pembahasan masalah. 

 

Teknis analisis data : 

1. Mendeskripsikan Sistem Informasi 

Akuntansi berbasis Aplikasi Komersial. 

2. Membandingkan data yang diperoleh 

mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

dengan konsep buku yang diringkas dalam 

penelitian ini. 

3. Melakukan evaluasi terhadap Sistem 

Informasi Akuntansi yang diterapkan di 

BULOG Subdivre Surabaya Utara 

4. Memberikan Kesimpulan berupa pendapat 

dari hambatan yang ada pada Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan berbasis 

Web dalam aktivitas Komersial kepada 

pihak-pihak yang di wawancarai pada 

Perum BULOG. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa SIA Penjualan Berbasis Web 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Penjualan berbasis Web yang digunakan 

pada bagian komersil disebut dengan 

Aplikasi Penjualan Komersil. SIA tersebut 

dioperasionalkan oleh Departemen 

Komersil dan Departemen Distribution 
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Center (DC). Adapun dokumen – dokumen 

yang di input pada SIA tersebut adalah 

Surat Perintah Setor (SPS), Delievery 

Order (DO), dan beberapa bukti transaksi. 

Dari dokumen yang di input, maka output 

yang dihasilkan dari pengoperasian SIA 

Penjualan adalah Laporan Penjualan dan 

Rekapitulasi. Disamping itu, SIA Penjualan 

tersebut dibuat oleh pusat atau Central 

BULOG yang berlokasi di Jakarta serta di 

berikan nomor IP, user, dan password agar 

dapat beroperasional di Aplikasi Penjualan 

Komersil. Untuk akses dalam aplikasi 

tersebut, maka dibutuhkan jaringan intranet 

yang menggunakan alat pemancar yaitu TP 

Link. Jaringan yang memiliki signal tidak 

stabil tersebut pula membatasi penggunaan 

SIA Penjualan karena hanya dapat diakses 

dalam lingkup kantor saja.   

Karena tidak adanya usulan untuk 

memperbarui SIA berbasis Web tersebut 

maka tidak adanya pula tindakan dari pusat 

untuk meng-update aplikasi. Menurut 

pengguna sistem dari seluruh menu yang 

tersedia pada aplikasi tersebut, menu yang 

sering digunakan adalah menu penjualan 

pada dashboard untuk input dokumen. 

Proses Bisnis Perum BULOG Subdivre 

Surabaya Utara 

Dari ke-empat jenis proses bisnis 

penjualan pada hasil penelitian, menurut 

pengamatan lapangan 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.13 

Proses Bisnis Perum BULOG Subdivre 

Surabaya Utara 

 

Penjelasan gambar 4.13 adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian Pengadaan BULOG Pusat 

memberikan dana kepada BULOG Divisi 

Regional (Divre) Jawa Timur yang 

dialokasikan untuk operasional BULOG 

Subdivre. 

2. BULOG Divre memberikan dana kepada 

BULOG Subdivre Surabaya Utara untuk 

pengadaan komoditas. 

3. BULOG Subdivre Surabaya Utara mencari 

supplier untuk pengadaan komoditas yaitu 

Petani Indonesia atau terdapat penawaran 

dari supplier  kepada perusahaan, sehingga 

terjadi transaksi jual beli dalam kondisi ini. 

4. Tim distribusi terdiri dari 2 (dua) divisi 

yaitu Divisi DC (Distribution Center) dan 

Divisi Komersial atau perniagaan. Tim 

tersebut mengelola pengadaan komoditas  

dari supplier untuk di jual dan di simpan di 

gudang. 

5. Tim distribusi melaporkan komoditas yang 

ada untuk penyimpanan di Divisi DC dan 

komoditas yang siap untuk di jual melalui 

Divisi Komersial. 

6. Divisi Komersial melakukan transaksi 

penjualan produk kita yang disebut dengan 

transaksi penjualan pada Rumah Pangan 

Kita (RPK) yang dikelola oleh kasa 

perusahaan yaitu Bu Femmy. Sedangkan 

divisi DC dapat mendistribusikan 

komoditas kepada RPK atas transaksi 

penjualannya. 

7. Rumah Pangan Kita terdiri dari beberapa 

instansi atau perantara sebelum komoditas 

di konsumsi secara langsung oleh customer 

8. Ketika pelanggan membeli olahan dari 

beberapa instransi yang menjadi pembeli 

komoditas melalui RPK maka pelanggan 

tersebut dapat secara langsung 

mengkonsumsi produk “Kita”. 

9. Dari seluruh transaksi RPK maka Bu 

Femmy menyetorkan hasil penjualan 

komoditas kepada bagian komersial pula, 

sehingga dapat dibuatkan laporan 

penjualannya. 

10. Divisi Komersial akan menyetorkan uang 

kepada bagian keuangan perusahaan. Jika 

tidak ada cash yang disetorkan dari Divisi 
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Komersial atas transaksi penjualan maka 

perusahaan tidak mengakui adanya 

pendapatan. 

Flowchart SIA Penjualan berdasarkan 

Aplikasi Komersial 

Berdasarkan bagan alir (flowchart) 

pada hasil penelitian yang sesuai dengan 

SOP ditemukan fakta bahwa adanya 

ketidaksesuaian antara SOP dengan 

Aplikasi Komersial, sehingga dalam 

pembahasan ini akan diterangkan skema 

flowchart yang sesuai dengan pengamatan 

pada SIA berbasis Web atau Aplikasi 

Komersial. Adapun flowchart dari masing-

masing aktivitas penjualan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagan Alir (Flowchart) Penjualan Tunai 

 
Gambar 4.14 

Flowchart Penjualan Tunai 

 

Dari gambar 4.14 terkait dengan flowchart 

penjualan tunai memberikan gambaran 

berbagai fungsi yang terkait sebagai 

berikut : 

A. Pelanggan 

Dalam penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk mengajukan 

pemesanan hingga pembayaran dengan 

kelengkapan beberapa dokumen yaitu, 

Purchase Order (PO) dan Bukti Setor (BS). 

Dokumen-dokumen tersebut di arsip secara 

sementara kemudian di input ke dalam 

Aplikasi Komersial. 

B. Komersial 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS), 

Kwitansi (KW), Delievery Order (DO), dan 

Faktur Pajak (FP). Dokumen-dokumen 

tersebut di arsip secara sementara kemudian 

di input ke dalam Aplikasi Komersial. 

C. Distribution Center 

Fungsi ini bertanggung jawab atas proses 

pengeluaran komoditas pada gudang Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

2. Flowchart Penjualan Tunda Bayar 

 
Gambar 4.15 

Flowchart Penjualan Tunda Bayar 

 

Dari gambar 4.15 terkait dengan flowchart 

penjualan tunai memberikan gambaran 

berbagai fungsi yang terkait sebagai 

berikut : 

A. Pelanggan 

Dalam penjualan tunda bayar , fungsi ini 

bertanggung jawab untuk mengajukan 

pemesanan hingga pembayaran dengan 

kelengkapan beberapa dokumen yaitu, 
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Purchase Order (PO), Bukti Setor (BS) dan 

Kwitansi (KW). Dokumen-dokumen 

tersebut di arsip secara sementara kemudian 

di input ke dalam Aplikasi Komersial. 

B. Distribution Center 

Fungsi ini bertanggung jawab atas proses 

pengeluaran komoditas pada gudang Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

C. Komersial 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS), 

Kwitansi (KW), Delievery Order (DO), 

Faktur Pajak (FP) dan Surat Perjanjian Jual 

Beli (PJB). Dokumen-dokumen tersebut di 

arsip secara sementara kemudian di input 

ke dalam Aplikasi Komersial. 

3. Flowchart Penjualan Konsinyasi 

 
Gambar 4.16 

Flowchart Penjualan Konsinyasi 

 

Dari gambar 4.16 terkait dengan flowchart 

penjualan tunai memberikan gambaran 

berbagai fungsi yang terkait sebagai 

berikut : 

A. Pelanggan 

Dalam penjualan tunda bayar , fungsi ini 

bertanggung jawab untuk mengajukan 

pemesanan hingga pembayaran dengan 

kelengkapan beberapa dokumen yaitu, 

Purchase Order (PO), Form Realisasi 

Penjualan, Nota Retur (Jika Ada), Bukti 

Setor (BS) dan Kwitansi (KW). Dokumen-

dokumen tersebut di arsip secara sementara 

kemudian di input ke dalam Aplikasi 

Komersial. 

B. Komersial 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerbitkan Kwitansi (KW), Delievery 

Order (DO), Faktur Pajak (FP) dan Surat 

Perjanjian Jual Beli (PJB). Dokumen-

dokumen tersebut di arsip secara sementara 

kemudian di input ke dalam Aplikasi 

Komersial. 

C. Distribution Center 

Fungsi ini bertanggung jawab atas proses 

pengeluaran komoditas pada gudang Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

Kemudian jika ada retur, maka fungsi ini 

pula bertanggung jawab atas proses retur. 

 

4. Flowchart Penjualan Pasar Rakyat 

 
Gambar 4.17 

Flowchart Penjualan Pasar Rakyat 

 

Dari gambar 4.17 terkait dengan flowchart 

penjualan tunai memberikan gambaran 

berbagai fungsi yang terkait sebagai 

berikut : 



 

8 

 

A. Pelanggan 

Dalam penjualan tunda bayar , fungsi ini 

bertanggung jawab untuk mengajukan 

pemesanan hingga pembayaran dengan 

kelengkapan beberapa dokumen yaitu, 

Surat Permohonan Pasar Rakyat (SPPR), 

Form Realisasi Penjualan, Nota Retur (Jika 

Ada), Bukti Setor (BS) dan Kwitansi (KW). 

Dokumen-dokumen tersebut di arsip secara 

sementara kemudian di input ke dalam 

Aplikasi Komersial. 

B. Komersial 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk 

menerbitkan Kwitansi (KW), Delievery 

Order (DO), Faktur Pajak (FP) dan Surat 

Perjanjian Jual Beli (PJB). Dokumen-

dokumen tersebut di arsip secara sementara 

kemudian di input ke dalam Aplikasi 

Komersial. 

C. Distribution Center 

Fungsi ini bertanggung jawab atas proses 

pengeluaran komoditas pada gudang Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

Kemudian jika ada retur, maka fungsi ini 

pula bertanggung jawab atas proses retur. 

Fungsi ini bertanggung jawab atas proses 

pengeluaran komoditas pada gudang Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara. 

Kemudian jika ada retur, maka fungsi ini 

pula bertanggung jawab atas proses retur. 

Aktualisasi SIA Penjualan berbasis Web 

Perum BULOG Subdivre Surabaya 

Utara menggunakan Aplikasi Komersial 

dengan aktualisasinya sesuai dengan 

macam – macam aktivitasnya. Dalam 

proses penjualan, tedapat beberapa 

dokumen yang dibutuhkan untuk 

menunjang proses berjalannya sistem. 

Masing – masing dokumen tersebut harus 

di entry ke dalam Aplikasi Komersial 

secara berurutan dengan memperhatikan 

periode dari dokumen tersebut. Selain itu, 

dokumen tersebut tidak di entry secara 

simultan, tetapi harus menyelesaikan satu 

per satu. Menurut responden, hal tersebut 

dianggap memperlambat proses input data 

pada Aplikasi Komersial. Dokumen yang 

diinput seharusnya tidak harus menunggu 

otorisasi dari Kasub. Namun karena 

birokrasi yang berbelit ini memperlambat 

jalanya proses input data hal ini juga 

berdampak pada kualitas output yang tidak 

baik, karena pada implentasinya apabila 

proses transaksi telah terjadi namun banyak 

proses yang harus dilewati untuk sampai 

pada entry data maka hal ini dianggap tidak 

efektif dan efisien menurut responden. 

Disamping itu penggunaan SIA ini juga 

dapat menjaga ketersediaan stock apabila 

diterapkan dengan baik dan benar sehingga 

setiap stock yang masuk dan keluar dapat 

terdeteksi dengan tepat. 

Dampak dari birokrasi tersebut 

adalah terlambatnya laporan penjualan 

yang dihasilkan dari proses input sehingga 

berdampak pula terhadap penyusunan 

laporan keuangan komersial. Jangka waktu 

yang cukup lama dari penyusunan laporan 

tersebut dapat mempengaruhi hasil audit 

yang dilakukan oleh Divre. Semakin cepat 

dan tepat penyusunan laporan keuangan 

komersial, semaik baik pula hasil audit dari 

Divre, dan begitu sebaliknya.  

 Berdasarkan hasil wawancara pula 

SIA berbasis Web atau dikenal dengan 

Aplikasi Komersial pada Perum BULOG 

Subdivre Surabaya Utara ini terlalu 

monoton. Dokumen yang telah menjadi 

hardfile kembali diinput ke dalam sistem 

guna memperoleh output berupa 

rekapitulasi. Proses tersebut sangat tidak 

efektif karena mengulangi pekerjaan yang 

telah dikerjaan. Hal tersebut berdampak 

terhadap kurangnya minat pengguna sistem 

dalam melakukan entry data, sehingga 

seluruh dokumen tidak diinput secara 

berurutan sesuai periodenya tetapi diinput 

dengan periode 1 (satu) bulan sekali. Dari 

fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

SOP Penjualan tidak sesuai dengan praktik 

lapangan. 

Adapun keterlambatan pengumpulan 

laporan komersial disebabkan karena 

beberapa faktor berikut ini : 

a) Pengguna SIA berbasis Web yang 

berganti-ganti, karena perusahaan 

lebih mengandalkan mahasiswa 

magang sehingga membutuhkan 

banyak waktu untuk menjelaskan 
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operasional SIA berbasis Web. Jika 

tidak ada mahasiswa magang, maka 

dokumen yang di inputkan pada sistem 

tidak dilakukan secara periodik. 

b) Jaringan intranet yang tersedia pada 

perusahaan tertama pada divisi 

komersial dengan menggunakan 

pembantu TP Link terkadang tidak 

memiliki koneksi yang stabil yang 

dapat menghambat kerja karyawan 

dalam mengopersionalkan SIA 

berbasis Web. 

Dari penjelasan diatas, maka untuk 

mencegah keterlambatan dalam 

pengumpulan laporan komersial, Perum 

BULOG Subdivre Surabaya Utara harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 

a) Perusahaan harus melakukan 

pengembangan Aplikasi Komersial 

atau SIA berbasis Web karena dari 

hasil pengamatan ditemukan bahwa 

terdapat ketidakefisienan dalam 

penginputan dokumen. 

b) Perlu adanya permohonan untuk revisi 

SOP Komersial terutama pada bagian 

bagan alir perusahaan apabila 

perusahaan memilih untuk mengikuti 

pola kerja Aplikasi Komersial. 

 

 

KESIMPULAN   

 Berdasarkan penelitian dilapangan 

dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 

kendala dalam proses input data yang 

diakibatkan dari proses double step yang 

masih diterapkan dan juga birokrasi yang 

berbelit, Hal ini dikarenakan penumpukan 

beberapa dokumen yang memerlukan 

otorisasi terlebih dahulu. Dan adanya SIA 

yang tidak dapat digunakan secara 

maksimal karena desain dari sistem ini 

yang kurang mumpuni karena output yang 

dihasilkan seharusnya berupa laporan 

keuangan komersial, namun dalam 

praktiknya hanya berupa rekapitulasi.    

Setelah dilakukan penelitian dengan 

fokus pada aktualisasi SIA Penjualan 

berbasis Web pada Perum BULOG 

Subdivre Surabaya Utara, diharapkan 

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan dan dapat dijadikan 

referensi untuk perbaikan kedepannya. 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah 

mengambil permasalahan yang berbeda 

dengan topik yang sama sehingga dapat 

memberikan solusi yang lebih baik untuk 

pengembangan SIA.  Adapun implikasi dari 

hasil Tugas Akhir ini adalah : 

1) Akan lebih baik apabila Subdivre 

mengajukan permohonan kepada Divre dan 

Central BULOG untuk melakukan revisi 

SOP ataupun pengembangan SIA berbasis 

Web. 

2) Seharusnya pengguna sistem juga 

memperhatikan jaringan yang digunakan 

untuk operasional komputer pada 

perusahaan, sehingga koneksi internet 

maupun intranet tidak mengganggu 

pekerjaan. 
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