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Pertama-tama dengan rendah hati penulis mengucapkan 
syukur kepada Tuhan Yang Naha Esa atas berkat dan rahmat- 
Hya, sehingga penulis dapat aenyelesaikan skripsi ini,

Skripsi yang berjudul Peranan Sistem Informasi Mana 
.jemen dâ Lam Pengambilan Kei>utusan oleh Pimpinan dibidang- 
Pembelian pada Perusahaan "S'1 di Surabaya ini diajukan un- 
tuk raelengkapi persyaratan dalam mencapai gel'ar Sarjana - 
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Air - 
langga Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima-ka- 
sih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs* Ec, U, Arisgra 
ha, Akuntan sebagai dosen pembimbing yang telah banyak me- 
ngorbankan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis 
selama dan sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini, 

Penulis juga mengucapkan terima-kasih kepada Bapak 
Drs, Parwoto Wignjohartojo, Akuntan sebagai ketua jurusan- 
akuntansi yang telah menyetujui dan menerima baik skripsi- 
ini, Bapak Drs. Ec. Kasturi Sukiadi sebagai dosen v/ali pe 
nulis, semua Bapak dan Ibu Dosen - Asisten Dosen - serta - 
seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ; 
kepada Pimpinan dan seluruh Staf serta Karyav/an perusahaan 
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lah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis- 
selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini,

Dengan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, ma 
ka penulis menyadari bahwa tentu masih terdapat kekurangan 
yang dapat dijumpai dalam skripsi ini, Oleh karena itu pe
nulis sangat mengharapkan dan menerima kritik dan saran de 
mi kebaikan skripsi ini, dan untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih sebelumnya.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfa- 
at bagi para pembaca*

M  i LI ft
Surabaya, tahun 1935* perpusiakaaN

Penulis.
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M 1 L I  K
pehpusta  K aan  

U n iv h r s i t a s  a i r u n g g a  
s  U R a  B A V a

BAB I  

PSriDAHUL'JAI':

1. Pandancan Umum
Dev/asa ini perkembangan di bidang ilmu pengetahu- 

an dan tehnologi telah mencapai kemajuan yang sangat pe 
sat sehingga mempengaruhi pula perkembangan didalam du 
nia usaha, situasi ini dapat dilihat dari lahirnya peru- 
sahaan-perusahaan baru dan makin berkembar.gnya perusaha- 
an yang sudah ada baik yang bergerak di bidang industry 
peraagangan maupun jasa. Tetapi hal ini menimbulkan su
atu persaingan yang ketat khususnya diantara perusahaan- 

perusahaan yang memasarkan produk yang sejenis.
Dalam persaingan itu masing-masing perusahaan ber 

usaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemenang diantara 
para pesaingnya demi kelangsungan hidup dan tercapainya- 
tujuan perusahaan tersebut, sehingga kemanpuan manajemen 
perusahaan dituntut lebih banyak dalam mengelola aktivi 
tas-aktivitas perusahaan secara efektif dan efisien.

Pada perusahaan yang berskala kecil-;dengan akti
vitas usaha yang sedikit dan sederhana umumnya pimpinan 
masih mampu mengatasi sendiri semua aktivitas- aktivitas 
perusahaan dan masalah yang aihadapinya, dan kemungkinan 
hanya dibantu oleh beberapa tenaga orang lain yang masih 
dapat diawasinya secara langsung. Tetapi jika perusahaan
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berkembang menjadi besar dengan aktivitas yang iuas ser 
ta kocpleks, maka pimpinan tidak mungkin lagi mampu meng 
atasi sendiri semua kegiatan dan masalah yang timbul se 
cara terus-menerus didalam perusahuan, sehingga ia membu 
tuhkan bantuan ors.ng lain yang jumlahnya lebih banyak. 
Dan hal ini mengakibatkan pimpinan tidak dapat lagi meng 
av;asi secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh b awahann ya«

Dengan adanya psndelegasian wewenang dan tanggung 
jawab oleh pimpinan kepada bawahamiya, maka dibutuhkan - 
sistem informasi manajemen yang dapat mempersiapkan dan 
aer.golah data agar raenghasilkan informasi yang aman, ce 
pat, murah serta berguna bagi pimpinan, sehingga dengan 
informasi tersebut pimpinan secara tidak langsung dapat- 
mengikuti jalannya operasi perusahaan serta mendukung 
dan mempermudah pengarabilan keputusan secara tepat dan 
cepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta- 
memecahkan semua permasalahan yang ada.

•Suatu sistem informasi manajemen dikatakan baik , 
apabila mempunyai pandangan yang luas kearah masa depan- 
sehingga dapat menunjukkan kepada pimpinan arah manakah- 
yang terbaik untuk membav/a perusahaannya ke tujuan yang- 
hendak dicapai. Selain itu sistem tersebut harus mengha 
silkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan dan di 
sampaikan dalam bentuk yang ringkas tetapi padat guna
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senghindari 1 edakan informasi, dengan menpsrhatikan pula 
biaya d m  manfaatnya acar sistem tersebut dapat di jalan 
kan secara efisien dan efektif.

Pada perusahaan dagang seperti halnya dengan peru 
sail.?an nS" di Surabaya yang menjadi obyek dari skripsi 
ini, dinana barang yang diperdagangkannya diperoleh dari 
pembelian kemudian ditempatkan sebagai persediaan untuk 
dijual kembali tonpa melalui proses pengolahan lebih lan 
jut, r.aka dapat dipastikan bahwa keputusan pimpinan di 
bidang pembelian :nerupakan hal yang sangat penting seka- 
li* Karena bila pembelian tidak disesuaikan dengan kemam 
puan untuk '“.en jualny? kembali tentu akan ivienimhulkan ke 
rugian-kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu- 
lah perlu adanya suatu sistem informasi manajemen yang - 
dapat memberikan informasi secara cepat serta memadai ba 
gi pimpinan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kepu 
tusan yang tepat guna melaksanakan aktivitas pembelian.

Dengan demikian jelaslah bahv/a dengan sistem - 
informasi manajemen dapat membantu pimpinan untuk meng 
ambil keputusan secara tepat, selain untuk mencapai 
tujuan perusahaan juga untuk memperkecil resiko serta - 
menghindarkan kerugian-kerugian yang dapat terjadi dan 
memperbaiki secepatnya bila hal itu terjadi, terutama se 
kali yang berhubungan dengan aktivitas pembelian pada pe
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rusahaan dagang khususnya pada perusahaan "S" di Suraba

ya-
2, Pen.ielasan Judul

Judul skripsi ini adalah:
"Peranan Sistem-Informasi Manajemen dalam Pengambil 
an Keputusan oleh Pimpinan dibidang Pembelian pada 
Perusahaan T,S" di Surabaya",

Sedangkan pengertian kata demi kata yang tertulis 
dalam judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut: 
Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian palingf.utaaa- 
dalam terjadinya suatu peristiwa.
Sistem adalah suatu rangkaian prosedur-prosedur yang sa 
ling berhubungan dan saling mempengaruhi yang disusun se 
cara terpadu untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi uta 
raa dari perusahaan.
Informasi adalah hasil/output dari pengolahan data yang 
diperoleh dan diorganisir/disusun dan berguna bagi orang 
yang membutuhkannya
Mana.iemen adalah suatu kegiatan/usaha untuk mencapai tu 
juan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggu 
nakan bantuan orang lain.
Sistem Informasi Mana.iemen berarti kumpulan manusia dan 

sumber modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung- 
jawab untuk pengumpulan dan pengolahan data untuk mengha 
silkan informasi yang berguna bagi setiap tingkat manaje
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M I L I  K c
p e k p u s t a k a a n

“ UNIVERSITAS AIRLANGCiA' 
S U R A B A Y A

men dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas-aktivi
tas organisasi,
Pimpinan adalah seseorang yang kedudukannya dalam organi 

sasi bertugas dan bertanggung-jav/ab untuk melakukan pe - 
rencanaan, menentukan kebijaksanaan, mengambil keputusan 
dan tugas lainnya yang lebih sering menggunakan keraampu- 

an pikirannya.
Pembelian artinya aktivitas untuk mendapatkan barang 
atau jasa tertentu dengan mengorbankan biaya yang dapat- 
diukur dengan satuan mata uang,
perusahaan "Slf di Surabaya adalah perusahaan yang berge- 
rak di bidang perdagangan barang-barang untuk keperluan- 
kendaraan berrnotor, khususnya mobil dan otobis. Penulis- 
hanya mencantumkan huruf pertama dari nama perusahaan pa 
da judul skripsi ini karena adanya keberatan dari pihak 
perusahaan dengan alasan tertentu.

Dari pengertian kata demi kata yang tertulis da
lam judul skripsi, maka dapat disimpulkan bahv/a kalimat: 
Peranan Sistem Informasi Mana.iemen merupakan subyek pern- 
bahasan di dalam skripsi ini.
Dalam Pengambllan Keputusan oleh Pimpinan di bidang Pem
belian merupakan arah pembahasan dari skripsi ini.
Pada Perusahaan ITSM di Surabaya merupakan obyek pembahas 

an dalam skripsi ini.
Dari judul skripsi tersebut secara keseluruhan 5

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



6

mempunyai maksud membahas tentang penggunaan sistem in - 
formasi manajemen sebagai alat bantu dalam mengambil ke 
putusan yang terbaik guna mencapai tujuan yang telah di 
tetapkan dan memecahkan-masalah-masalah yang dihadapi , 
khususnya pada perusahaan "S" di Surabaya*

3* Alasan Pemilihan Judul
Aktivitas pembelian pada perusahaan dagang seba 

ga.imana halnya dengan perusahaan "3" di Surabaya, merupa 
kan salah satu aktivitas penting didalam siklus operasi- 
perusahaan yaitu membeli barang untuk mengadakan perse •- 
diaannya kemudian dijual kembali tanpa proses pengolahan 
lebih lanjut. Selain itu aktivitas ini berhubungan lang- 
sung dengan pengadaan dana dan persediaan barang, sehing 
ga keputusan pimpinan yang tidak tepat akan menimbulkan- 
kerugian karena perputaran dana yang lambat serta terja- 
dinya kekurangan atau terlalu berlebihnya persediaan.

Seringkali seorang pimpinan merasa ragu-ragu un
tuk mengambil keputusan guna memecahkan permasalahan 
yang timbul didalam perusahaannya, dan bila ia kemudian- 
mengambil suatu keputusan, sering.pula keputusan itu ber 
sifat percobaan saja. Tetapi dengan menggunakan sistem - 
informasi manajemen, maka pimpinan memperoleh informasi- 
yang memberikan gambaran tentang kemungkinan dan kesem - 
patan yang dapat terjadi dimasa mendatang, serta memudah 
kan baginya untuk mengambil keputusan yang tepat guna me
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mecahkan semua permasalahan yang ada.
Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis mera- 

sa tertarik untuk memilih judul dan isi skripsi ini.
4. Tu.juan Penyusunan Skrinsi

Dengan alasan pemilihan judul yang telah dikemuka 
kan serta adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
perusahaan MSM di Surabaya, penulis berusaha untuk memba 
has raasalah-masalah tersebut dengan menerapkan semua te 
ori-teori yang penulis pelajari selama ini, untuk inenge- 
mukakan penyebab dan akibat dari masalah yang ada sekali 

gus jalan keluar -untuk memecahkannya.
Disamping itu penulis juga berharap agar skripsi- 

ini dapat bermanfaat bagi pimpinan perusahaan "S" di Su
rabaya khususnya dan perusahaan lain yang sejenis serta 
para peabaca pada umumnya, terutama sekali sebagai petun 
juk dalam memecahkan masalah yang serupa sekaligus untuk 
menumbuhkan kesadaran dan pengertian di dalam diri para 
pembaca tentang arti pentingnya sistem informasi raanaje 
men khususnya yang berhubungan dengan pengambilan kepu 
tusan dibidang pembelian.
5. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini, 

sistematika skripsi diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan.
Bab ini berisi pandangan umum, penjelasan judul,
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alasan penilihan judul, tujuan penyusunan skrip 
si, sistematika skripsi, metodologi yang menca- 
kup: permasalahan, hipotesa kerja, ruang ling - 
kup analisa serta prosedur pengumpulan dan peng 
olahan data,

BAB II. Sistem informasi manajemen untuk pengamcilan ke 
putusan oleh pimpinan dibidang pembelian. Pada 
bab ini diuraikan pembahasan teoritis berdasar- 
kan literatur-literatur yang dapat mendukung - 
skripsi ini untuk pembahasan pa da bab-bab beri 
kutnya.

BAB III, Keadaan perusahaan "S" di Surabaya,
Pada bab ini berisi tentang tinjauan urnurn peru
sahaan, yang mencakup sejarah singkat perusaha
an serta masalah yang dihadapi dalam aktivitas- 
pembelian, yang menjadi pokok penbicaraan dalam 
skripsi ini,

BAB IV, Pemecahan masalah dan pengujian hipotesa.

Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang peme 
cahan dari permasalahan dan pengujian terhadap 
hipotesa kerja skripsi ini,

BAB V* Kesimpulan dan saran,
Dalam bab ini dikemukakan hasil dari pengujian 
hipotesa kerja dan dari pengamatan penulis ter 
hadap permasalahan yang ada pada bab-bab sebe-
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lumnya serta saran-saran perbaikan untuk menga- 
tasi masalah yang dihadapi perusahaan MS" di Su 
rabaya.

6. Metodologi
Hal-hal yang dipakai sebagai alat penyusunan 

skripsi ini adalah:
6 -1. Permasalahan

Dalam aktivitas pembeliannya sekarang ini, manaje 
men perusahaan masih belum memperoleh informasi yang me 
madai,sehingga pengambilan keputusannyapun seringkali di 
lakukan berdasarkan perkiraan belaka. Hal ini tampak da 
ri seringnya terjadi ketidaktepatan dalam menentukan sa 
at pembeliannya, sehingga akibatnya perusahaan sering me 
ngalami kehabisan maupun kelebihan persediaan,

Disamping itu kehabisan dan kelebihan persediaan- 
ini juga disebabkan karena dalam menentukan jumlah dan - 
jenis barang yang dibeli tidak disesuaikan dengan kebu- 
tuhannya.

Hal tersebut diatas tentunya akan merugikan peru 
sahaan karena dengan habisnya persediaan maka perusahaan 
kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba bila terjadi 
permintaan atas barang tersebut, begitu juga dengan ada 
nya persediaan yang berlebihan maka menimbulkan beban bi 
aya yang seharusnya dapat dihindari.
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6*2* Hipotesa Kerja
Dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, ma 

ka perusahaan perlu memperbaiki sistem informasi yang - 
ada agar dapat diperoleh suatu informasi yang memadai - 
dan diperoleh pada saat yang tepat bagi pimpinan, sehing 
ga dengan keputusan yang tepat itu dapat diperkecil, di 
tekan bahkan dihindari terjadinya hal-hal yang merugikan 
perusahaan seperti tersebut diatas. Disamping itu perlu- 
pula diperkembangkan perhitungan-perhitungan secara ilmi 
ah guna menentukan tingkat persediaan y^ng paling effek- 
tif dan rasional didalam mendukung operaai perusahaan, 
6.3* Ruang Lingkup Analisa*

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi - 
pada prosedur pengelolaan persediaan, pengumpulan data 
dan analisa persediaan melalui perhitungan-perhitungan - 
ilmiah sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pembelian, 
Alasan pembatasan tersebut adalah karena dengan data-ter 
sebut, dapat diolah menjadi informasi yang memadai guna 
mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan dibidang 
pembelian, sedangkan penekanannya pada aktivitas pembeli 
an, karena bagi perusahaan dagang seperti halnya dengan- 
perusahaan "S" ini, aktivitas tersebut mempunyai kaitan 
yang erat sekali dengan pengadaan barang dagangan untuk 
mendukung kelancaran aktivitas penjualan.
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6.4* Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk menyusun skripsi ini, penulis melakukan pe

ngumpulan data dengan cara sebagai berikut:
a. Melakukan penelitian lapangan pendahuluan, untuk mem 

peroleh data tentang permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan "S'T, yang merupakan bahan pembahasan dalam 

skripsi ini.
b. Melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan da 

ta teoritis yang berhubungan dengan isi dari skripsi-
i.-iini, guna mendapatkan bukti-bukti yang berguna seba -
i-.'gai bahan pengujian hipotesa yang dikemukakan, dan - 

berdasarkan bukti tersebut ditarik kesimpulan dari ha 
sil pengujian hipotesa itu,

Metode-metode pengurapulan data yang dipergunakan-

adalah:
a. Melakukan tanya jav/ab dengan pimpinan, staf dan karya 

wan perusahaan,
b. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

gejala yang diselidiki.
c. Mengumpulkan data yang siap pakai, seperti formulir - 

formulir yang digunakan perusahaan,
Tahapan didalam prosedur pengolahan data adalah :

a. Mengumpulkan data.
b. Meniadakan data yang tidak cocok.
c. Memilih data yang berhubungan satu sama lain0
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Mempersatukan data yang saling berhubungan. 
Mengajukan kesimpulan yang logis.
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SISTEM INFORMASI MANAJEMSN UNTUK PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN OLEH PIMPINAN DI BIDANG PEMBELIAN

Sebagai landasan teoritis, dibav/ah ini dikemuka - 
kan teori-teori yang menunjang materi pembahasan dalam 
skripsi ini.
1. Sistem Informasi Mana.iemen
1.1 Pengertian sistem informasi raanajemen.

Untuk dapat memahami arti Bistem informasi raanaje
men, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh
para ahli di bidang ini. Barry E. Cushing memberikan de
finisi yang telah diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih se
bagai berikut: ^

"Sistem informasi man&jemen dapat didefinisikan seba 
gai suatu kumpulan manusia dan sumber modal di da
lam suatu organisasi yang bertanggung-jav/ab untuk 
pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan 
informasi yang berguna bagi setiap tingkat manaje - 
men dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas-ak 
tivitas organisasi".

Pada definisi yang diberikan oleh Gordon B. Davis
tentang sistem informasi manajemen, disebutkan sebagai -
berikut:
"...An integrated man/machine systemrfor providing infor

^■Ruchyat Kosasih, Sistem Informasi Akuntansi dan 
Organisasi Perusahaan. Penerbit Erlangga Jakarta, Edi6i- 
ketiga, tahun 1983j hal 11.

BAB II
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mation to support the operation management and decision
pmaking function in an organization”

Pengertian definisi ini diarahkan langsung kepada penye- 
diaan informasi oleh manusia dan mesin didalam orgenisa- 
si untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan*

Sedangkan Cecil Gillespie mengemukakan definisi 
nya sebagai berikut:
:1A management information system is a system for collec 
ting, storing (in some situation), manipulating and re
porting as required the information needed for making - 

programmed management decisions"
nEda definisi ir.i, Cecil Gillespie lebih menekankan kepa 
da sistem untuk menghasilkan informasi guna pembuatan ke 
putusan oleh manajemen.

Dari ketiga definisi tersebut diatas, dapatlah di 
tarik suatu kesimpulan umum bahv/a sistem informasi mana
jemen bertujuari untuk menghasilkan dan menyajikan in for 
masi kepada manajemen, sebagai dasar pengambilan keputus 
an operasi perusahaan.

Manajemen itu sendiri, merupakan suatu total sis 
tern, dimana dalam mencapai tujuan organisasi yang telah

^Gordon B. Davis, Management Information System . 
Conceptual Foundation. Structure and Development, Me - 
Grav: Hill Kogakhusa, Ltd, Tokyo-Sydney, Th 1974* ^al. 5*

■^Cecil-Gillespie, Accounting System, Procedures - 
and Method. Prentice Hall of India,New Delhi, Third Edi
tion, hal 614.
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ditetapkan lebih dulu, selalu dipengaruhi oleh sub-sub 
sistem dan super sistem. Sub sistem adalah faktor-faktor
yang ada didalam manajemen sendiri. Sedangkan super sis 
tem adalah faktor-faktor yang berada diluar manajemen te 
tapi mempunyai pengaruh terhadap proses manajemen itu - 
sendiri, Sal all satu sub siste.n dari sekian banyak sub 
sister didalam total sistem adalah sistem informasi sana 
j emen.

1.2,Tujuan sistem informasi manajemen.
Tujuan sistem informasi manajemen tidak hanya se 

kedar memberikan informasi begitu saja, tetapi informasi 
yang memenuhi syarat dalam hal kelengkapannya, up to da
te, sesuai dengan kebutuhan pemakainya, sederhar.a, jelas, 
mudah dimengerti, tepat waktu serta mempunyai manfaat 
yang lebih besar dibandingkau dengan biaya yang diguna - 
k. i:nya.

Ketepatan v;aktu penyajian informasi merupakan sa 
lah satu kepentingan yang harus diperh«.tikari. karena bi 
la informasi disajikan pada saat jauh sebelum atau sesu- 
dah dibutuhkan, maka funjsinya/kejun. annya sangat kecil 
-an bahkan hilang sama sek"li lib . r.:Lingkan dengan penya
jian p-ida saat yang tepat. Dengan s^tu c:ambar-n ir.i, te 
rasa sekali bahwa syarat-syarat tersebut diatas perlu di 

perhatiksn dan dipenuhi, sehingga memberikan kemudahan - 
dan ketepatan dsla_.: pengambilan keputusan oleh manajemen
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atau pimpinan perus=.haan.
2. Pengertian Data dan Informasi

Pada definisi-definisi didepan telah disinggung 
tentang data dan informasi. Selanjutnya dibav/ah ini akan 
dibsrikan pengertiar.nya yang dikemukakan oleh para ahli, 
yang juga mengungkapkan per'oedaan serta hubungan antara 
keduanya.

Menurut' Ruchyat Kosasih, dikemukakan bahwa:
"Data dapat dianggap bahra terdiri dari sekumpulan karak 
ter yang diterima sebagai input terhadap suatu sistem in 
formasi dan disimpe.n serta aiolah. Informasi diartikan - 
seb?-~ai output pengolahan data yang diorganisir dan ber- 
guna bagi orang yang menerimanya"

Sedangkan John G, Burch Jr, Felix P. Strater dan 
Garry Grudnitski, memberikan pengertian sebagai berikut:

"Data are language, mathematical or other symbolic- 
surrogates which are generally agreed upon to repre 
sent people, objects, event and concept.
Information is the result of modelling, formatting, 
organizing or converting data in a way that increas 
es the levels of knowledge for its .recipient".$

(LKesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pengeti-
an tersebut adalah, data merupakan bahan mentah/input9 - 
sedangkan informasi merupakan hasil jadi/output dari pe-

^Ruchyat Kosasih, ox> cit« hal. 11.
'^John 6. Burch Jr, Felix P. Strater, Garry Grud - 

nitski, Information System. Theory and Practice* Second 
Edition, Willy Publishing, Th 1979, hal. k.
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ngolahan data.
3- Pembelian Barang Dagangan 
3*1.Maksud dan tujuan pembelian,

Pada setiap perusahaan dagang diperlukan aktivi - 
tas pembelian yang berkewajiban menyediakan segala kebu
tuhan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran aktivi -* 
tas penjualan. Oleh karena itu dapat disebut bahwa akti 
vitas pembelian merupakan axial dari segala aktivitas pe 
rusahaan. Dengan demikian bagian pembelian harus dapat - 
melakukan segala aktivitasnya dengan cara yang seksama - 
dalam hal pengadaan persediaan, dengan biaya yang semini 
mal mungkin serta sesuai dengan tujuan yang hendak dica 
pai, seperti jumlah dan kv/alitas barang, memilih suppli
er yang baik. Sehingga bukan harga yang murah saja yang- 
menjadi perhatian perusahaan tetapi juga dari segi kv;ali 
tas barang. Karena merupakan hal yang sia-sia bahkan me 
rugikan perusahaan bila diperoleh barang yang murah teta 
pi kv/alita snya tidak memenuhi selera kcnsusen.

Untuk nelaksanakan pembelian dengan sebaik-'oaik - 
nya sehingga memberikan keuntungan kepada perusahaan, di 
perlukan suatu hubungan kerja sama yang srat dan baik pu 
la antara bagian pembelian dengan bagian-bagian yang la 
in didalam perusahaan,serta menjalin hubungan dengan pi 
hak-pihak diluar perusahaan, dimana barang-barang terse

but dapat dibeli.
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3.2. Pelaksanaan pembelian dalam organisasi
Kedudukan bagian pembelian dalam organisasi peru 

sahaan selalu tergantung pada kebijaksanaan perusahaan 
dengan disesuaikan pada aktivitas pembeliannya. Pada pe 
rusahaan yang cukup besar ada dua macam pelaksanaan pem 
belian yaitu:
1. Pelaksanaan pembelian secara sentralisasi, yaitu diba 

wah pimpinan perusahaan atau pimpinan bagian pembeli
an secara langsung.

2* Pelaksanaan pembelian secara desentralisasi, yaitu di 
pegang oleh beberapa bagian pembelian yang bertang - 
gung-jawab kepada pimpinan perusahaan.

Pada pelaksanaan pembelian secara desentralisasi, 
seluruh tanggung-jawab diberikan sepenuhnya kepada bagi 
an-bagian yang ditunjuk oleh pimpinan. Dengan demikian 
segala keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pembeli 
an berada pada bagian itu masing-masing, dengan memperha 
tikan kebijaksanaan yang, ditempuh perusahaan. Berbeda - 
dengan cara sentralisasi dimana hanya terdapat satu peng 
ambil keputusan, yaitu pimpinan perusahaan atau pimpinan 
bagian pembelian.

Sebelum mengambil suatu keputusan pembelian, di- 
perlukan pertimbangan-pertimbangan sekaligus penentuan - 
tugas dan tanggung-jav/ab masing-masing bagian yang ber 
hubungan dengan aktivitas pembelian, yang antara laini
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1* Siapa yang melakukan pembelian. Pada perusahaan kecil 
biasanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan sendiri,- 
sedangkan pada perusahaan besar dilakukan oleh bagian 
pembelian yang merupakan bagian tersendiri yang terdi 
ri dari beberapa petugas atau dapat juga dipegang 
oleh beberapa bagian pembelian yang masing-masing ju 

ga terdiri dari beberapa petugas.
2. Barang yang hendak dibeli* Ini merupakan permintaan - 

bagian yang membutuhkan, yaitu bagian gudang, bagian- 
administrasi persediaan kantor atau bagian produksi.

3* Jumlah barang yang hendak dibeli. Juga merupakan per
mintaan bagian yang membutuhkan, tetapi dapat juga di 

tentukan lain, misalnya karena beberapa pertimbangan- 
yang berkaitan dengan akan terjadinya kenaikan harga, 
bagian pembelian dengan seijin pimpinan membeli dalam 
jumlah yang melebihi kebutuhan*

4. Penentuan saat pembelian. Biasanya ditentukan oleh ba 
gian pembelian dengan memperhatikan informasi dari ba 
gian-bagian yang lain.

5. Penentuan harga yang harus dibayar. Merupakan fcang- 
gung-jawab bagian pembelian yang berkewajiban untuk- 
memperoleh informasi tentang harga pada setiap saat f 
dan melakukan penawaran harga kepada supplier.

6. Pemilihan supplier yang., aituju. Ini jmerupakan kewa- 

jiban bagian pembelian untuk mengetahui supplier mana
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kah yang menjual barang dengan harga yang pantas dan 
kv/alitas yang baik serta memberikan pelayanan yang ce 
pat dan memuaskan*,

Apabila pimpinan perusahaan secara langsung memin 
pin dan mengav/asi aktivitas pembelian dalam bentuk pens 
ambilan keputusan, maka petugas bagian pembelian harus 
mengumpulkan can mempersiapkan informasi-informasi yang 
sesuai dan dibutuhkan guna pertim.bangan-pertirabangan 
yang, diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pimpin 
an, dan selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut.

Oleh karena pimpinan tidak hanya memimpin -dan me 
ngawasi aktivitas pembelian saja tetapi juga semua akti
vitas lainnya, dan dipihak lain dia adalah pengambil ke 
putusan, maka tidak berarti semua keputusan harus diam 
bil oleh pimpinan sendiri, tetapi cukup kiranya mengam- 
bil keputusan-keputusan yang penting saja, sedangkan ke 
putusan lainnya dapat diputuskan oleh bagian pembelian - 
sendiri, dengan syarat keputusan tersebut sesuai, tid&k- 
menyimpang dan tidak merubah kebijaksanaan dan tujuan pe 
rusahaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pimpinan 
cukup mengav/asidan menrendalikan aktivitas-aktivitas me 
lalui informasi-informasi yang diperolehn./a, dan apabila 
timbul suatu masalah akibat perubahan situasi dan kcr.di- 
si, pimpinan harus segera mengetahuinya dan mengambil ke 
putusan yang baru guna mengatasi masalah tersebut.
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k• Prosedur Pengelolaan Persediaan ^  
i+*l*Prosedur pesanan pembelian

Untuk menambah persediaan barang, semua inisiatif 
nya harus berasal dari bagian yang membutuhkan dan menge 
tahui posisi persediaan, yaitu bagian gudang, bagian ad
ministrasi persediaan kantor dan sebagainya. Inisiatif - 
ini diwujudkan dalam bentuk permintaan pembelian kepada 
bagian pembelian, Permintaan pembelian ini harus dilaku
kan secara tertulis sebanyak dua rangkap dimana lembar - 
pertama diserahkan kepada bagian pembelian, sedangkan - 
lembar kedua disimpan oleh bagian yang membuatnya,

Sebenarnya, bagian mana yang harus membuat permin 
taan pembelian itu terserah kepada kebijaksanaan pimpin
a n  perusahaan, hanya harus diingat bahwa permintaan pem 
belian hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang 
dari bagian-bagian itu, dengan syarat lain bahwa permin
taan pembelian oleh salah satu bagian dapat dibenarkan - 
oleh bagian lainnya.

Berdasarkan permintaan pembelian, bagian pembeli
an mengadakan pesanan pembelian secara tertulis kepada - 
supplier yang sudah dipilih. Pesanan pembelian ini terdi 
ri dari beberapa rangkap, tergantung pada kebutuhannya , 
tetapi secara umum pengaturannya adalah sebagai berikut:
a. Lembar yang asli/pertama dikirim kepada supplier seba 

gai pernyataan pesanan pembelian.
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b. Lembar kedua diberikan kepada bagian administrasi per 
sediaan kantor untuk memberitahukan bahv/a telah dila 
kukan pesanan pembelian.

c. Lembar ketiga diberikan kepada bagian penerimaan seba 
gai pemberitahuan untuk mempersiapkan proses penerima 
an barang. Pada lembar ini kolom unit harus ditiada t 
kan karena bagian ini harus membuat laporan penerima
an barang pada saat barang datang di perusahaan.

d. Lembar keempat diberikan kepada bagian hutang untuk - 
aisimpan, dan digunakan sebagai pencatatan hutang apa

r

bila sudah menerima laporan penerimaan barang.
e. Lembar kelima disimpan oleh bagian pembelian untuk - 

pengawasan terhadap pesanan yang dilakukan.
Dari pendistribusian pesanan pembelian ini, berar 

ti sudah dilaksanakan sistem informasi manajemen, yang - 
dicerminkan dari pemberian informasi pembelian kepada se 
raua bagian yang berkepentingan didalam manajemen.
4*2.Prosedur penerimaan dan penyimpanan barang.

Pada saat barang datang dan diterima, bagian pene 
rimaan harus mengadakan pemeriksaan dan pencocokkan anta 
ra bukti pesanan pembelian yang dimilikinya dengan ba
rang yang diterimanya, sedangkan surat jalannya harus- 
langsung diserahkan kepada bagian administrasi persedia
an kantor sambil menunggu laporan penerimaan barang un 
tuk dicatat sebagai penambahan persediaan. Alasan^.bahwa
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surat jalan tidak boleh diterinia oleh bagian penerimaan 
sendiri karena dikhawatirkan pembuatan laporan penerima 

an barang hanya dilakukan dengan cara menyalin dari su
rat jalannya saja,

Pada saat mengirimkan barang, umumnya supplier me 
nyertakan surat jalan sebanyak dua lembar, dimana lembar 
pertama ditahan oleh perusahaan, sedangkan lembar kedua 
diminta kembali oleh petugas supplier setelah mendapat 
tanda tangan dari petugas yang berwenang aidalam perusa
haan sebagai bukti bahv/a barang yang bersangkutan telah 

diterima oleh perusahaan tersebut.
Setelah melakukan pemeriksaan dan pencocokkan, ba 

gian penerimaan membuat laporan penerimaan barang seba - 
nyak empat lembar yang kemudian:
a. Lembar yang asli/pertama diberikan kepada bagian pem 

belian sebagai informasi bahwa barang yang dipesan su 
dah diterima.

b. Lembar kedua diberikan kepada bagian administrasi per 
sediaan kantor, untuk dicocokkan dengan surat jalan - 
dan pesanan pembeliannya, kemudian dicatat sebagai pe 
nambahan persediaan,

c. Lembar ketiga diberikan kepada bagian hutang untuk di 

cocokkan dengan pesanan pembelian dan dicatat sebagai 

timbulnya hutang. v
d. Lembar keempat-; ditahan" oleh bagian penerimaan seba-
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gai bukti serah terima barang, setelah ditandatangani 
oleh petugas gudang ketika barang-barang diserahkan - 
kebagian gudang untuk disimpan.

Dengan dilakukannya serah terima ini, berarti 

tanggung-jav-ab terhadap keutuhan barang berada pada bagi 
an gudang. Agar bagian gudang dapat melaksanakan kev,rajib 
annya dengan baik, maka keadaan gudangpun harus baik ser- 
hingga dapat menjamin keselamatan barang-barang yang di 
simpan dari segala kerusakan dan kecurian, Selain itu , 

demi kelancaran pekerjaan petugas gudang, perlu aiadakan 
penyimpanan barang secara pengelompokan, dimana tiap je 
nis barang disimpan secara tersendiri menurut jenis, 
merk, dan ukuran masing-masing, dengan diberi tanda pe

♦

ngenal berupa kode-kode tertentu untuk memudahkan penca- 
rian identitas barang.
4.3-Prosedur pengeluaran persediaan barang.

Sebagai kebalikan dari timbulnya permintaan pembe 
lian, maka untuk mengeluarkan persediaan barang dari da
lam gudang tidak boleh berasal dari inisiatif bagian gu 
dang sendiri, tetapi harus berasal dari permintaan bagi 
an lain yang diberi v/ewenang untuk itu. Dengan cara de 
mikian dapat dimintakan dan dilaksanakannya tanggung-ja- 
wab, dari dan oleh bagian gudang terhadap keamanan, kese 
lamatan dan keutuhan persediaan barang dari segala kehi- 

langan dan kecurian.

24
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Untuk mencegah penyalah-gunaan dan penyelewengan- 

permintaan pengeluaran barang, terlebih dulu harus diten 
tukan bagian-bagian mana saja yang boleh melakukan per 
mintaan clan menyetujui pengeluaran barang. Permintaan pe 
ngeluaran barang ini harus dilakukan secara tertulis, se 
hingga dapat diketahui dan diingat saat dan juralah yang- 
diminta oleh suatu bagian serta sekaligus untuk menghin- 
darkan kesalahan tentang uraian dari barang-barang yang 
diminta, Permintaan tertulis ini harus ditanda-tangani - 
oleh petugas yang menerima barang dan petugas gudang sen 
diri, karena hal ini berfungsi sebagai bukti dari bagian 
gudang untuk mempertanggung-jav/abkan tugasnya. 
Zj-.if-Prosedur pencatatan.:pers*ediaan barang.

Pengav/asan dan pengendalian jumlah persediaan di 
lakukan melalui pencatatan secara terus-menerus terhadap 
semua mutasi barang yang terjadi, Agar pengav/asan dan pe 
ngendalian raenberikan hasil yang memuaskan, pencatatan- 
ini harus dilakukan oleh bagian administi^asi persediaan- 
kantor dan bagian gudang.

Tugas dan tanggung-jawab bagian administrasi per 
sediaan kantor adalah melakukan pencatatan terhadap seti 
ap keluar masuknya tiap-tiap jenis bsrang dalam kartu - 
persediaan masing-masing, dengan mencantumkan pula harga 
barangnya. pencatatan ini juga perlu dilakukan oleh ba
gian gudang didalam kartu-kartu administrasi persediaan
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gudang, tetapi han ye. mencantumkan ju.̂ lah unitnya saja.
Sebagai dasar pencatatan setiap i?.utasi persediaan 

barang dalam kartu-kartu adir.inistrasi persediaan kantor 
dan administrasi persediaan gudang, harus digunakan doku 
men pendukung yang berupa bukti-bukti tertulis dari bagi 
an lain yanj berv;enang untuk memberikan dan meninta ba- 
ranc. Dsngan deisikian untuk aencatst penar.ibahan psrsedia 
an harus berclasarkan laporan penerimaan barang dengan di 
dukung bukti pesanan pesbelian dan surat jalan. Sedans ~ 
kan untuk mencatat pengeluaran persediaan didasarkan pa 
da bukti permintaan dan pengeluaran barang dari bagian - 
bengkel atau surat perintah p engirirnar, dari bagian penju 
alan *

Seperti yang diketahui bahv/a bagian gudang selain 
melakukan pencatatan persediaan barang juga bertanggung 
jav;ab untuk menyimpan barang* ICarena memiliki dua tugas 
secara sekaligus terhadap persediaan barang yang nilai - 
nya tidak kecil, raaka harus tetap diingat bahv/a setiap - 
dokumen yang ditujukan ke bagian gudang, baik itu ber - 
fungsi sebagai bukti pena^bahan aaupun peraintaan barang 
tidak boleh dicantur.ikan harga barang yang dimaksudk&n da 
lain dokumen tersebut. Hal ini bertujuan agar petugas ba 
gian gudang tidak raengetahui harga masing-raasing barang 
yang disimpannya, untuk menjaga kemungkinan kecurangan - 
yang dapat dilakukannya.
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Denman dilakukannya pencatatan terhadap persedia

an bv.rons oleh bagian administrasi persediaan kantor dan 
bagian gudang, yang selain untuk pengav/asan dan pengenda 
lian terhadap persediaan barang, juga diharapkan diper - 
oleh suatu informasi yang sama mengenai tingkat persedia 
an dari kedua bagian tersebut. Apabila diantara keduanya 
meinberikan informasi yang berbeda, berarti terdapat kesa 
lahan pencatatan atau perhitungan pada salah satu pihak. 
Untuk menghindarkan hal ini, setiap pencatatan mutasi - 
persediaan oleh salah satu pihak, harus 'dilakukan pula - 

oleh pihak yang lain, Untuk raenjaga agar selalu diper - 
oleh informasi yang sama antara kedua pencatatan itu de 
ngan keadaan yang sebenarnya, maka harus diadakan perhi
tungan phisik persediaan di gudang pada tiap periode.

Pada tiap kartu persediaan barang, harus ditetap- 
kan besarnya persediaan pengaman (persediaan minimum) 
dan persediaan maksimum, hal ini dimaksudkan agar perusa 
haan selalu memiliki jumlah persediaan yang layak, yang- 
cukup untuk r.iernenuhi kebutuhannya. Apabila jumlah perse
diaan ham.pir mencapai batas persediaan pengaman, berarti 
harus segera dilakukan permintaan pembelian kepada bagi 
an pembelian setelah sebelumnya dilakukan penghitungan - 
phisik dari persediaan yang bersangkutan sebagai penco- 
cokan atas kebenarannya. Dengan cara demikian, maka ter 
dapat jaminan bahv/a tidak ada persediaan yang dipesan se
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belum mencapai titik pesanan kembali dan bahv;a perusaha-
an tidak akan rjsenralami kehabisan persediaan,
5. Pengelolaan -oersediaan barang dagangan untuk mengata- 

si kelebihan atau kekuran^an -persediaan.
5.1. Biaya-biaya yang timbul dari pengelolaan persediaan.

Pengelolaan persediaan menimbulkan biaya-biaya -

yang dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Biaya pesanan.

Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya-biaya 
yang timbul sejak persiapan pesanan dilakukan, pengirim 
an pesanan, penerimaan barang sampai dengan proses pemba 
yaran, termasuk didalannya biaya administrasi, biaya pe 
ngangkutan dan lain-lain. Sifat biaya ini berubah-ub&h 
sesuai dengan sering atau tidaknya pesanan dilakukan.
b. Biaya penyimpanan

Yang dikelotnpokkan kedalam biaya ini adalah biaya 
biaya yang timbul akibat adanya sejumlah persediaan yang 
disimpan oleh perusahaan, Termasuk didalamnya biaya sev/a 
gudang, biaya gaji pelaksana dan pengawas gudang, biaya- 
asuransi, biaya bunga modal, biaya keausan dan kerusakan 
dan lain-lain. Sifat biaya ini berubah-ubah sesuai de.’. - 
ngan besarnya persediaan barang, sehingga biaya ini akan 
merabesar bila persediaan semakin banyak dan sebaliknya - 
akan mengecil bila persediaan semakin sedikit.

c. Biaya karena kehabisan persediaan.
Yang dikelorapokkan kedalam biaya ini adalah biaya

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



M I L I K. 
PEKPUSTAfiAAN 

'UNIVERS1TAS AIRLANGGA*
S U R A B A Y A

29

-biaya yang timbul- akibat habisnya persediaan pada saat

ngiriman lebih cepat seringkali lebih raahal dari biasa - 
nya, pembelian pada supplier lain dengan harga yang le 
bih raahal s dan lain-lain. Si fat dari biaya ini adalah me 
ngecil bila persediaan yang dimiliki selalu dalam jumlah 
yang besar (dengan asmsi tidak akan menimbulkan kehabis 
an persediaan), dan sebaliknya.
5.2.Jumlah pesanan optimal (Economic order quantity/EOG)

Jumlah pesanan optimal diartikan sebagai jumlah - 
i

pesanan yang paling ekonomis, diraana terjadi kombinasi - 
biaya pesanan dan biaya penyimpanan yang terendah. Telah 
disebutkan diatas'.sifat-dari' kedua biaya ini yang ternya 
ta berlawanan, semakin besar jumlah barang yang dipesan, 
semakin rendah, biaya pesanan (dihitung untuk tiap unit 
barang), sedangkan biaya penyimpanannya semakin besar - 
pula,Untuk menghitung jumlah pesanan optimal digunakan - 
rumus sebagai berikut:

Dimana: R= jumlah kebutuhan barang dalam satuan unit ti-
ap-tiap tahun,

S= biaya tiap kali pesanan dilakukan*
C= biaya penyimpanan tiap unit,

Sebagai contoh misalkan perusahaan raembutuhkan -

yang dibutuhkan, seperti biaya pesanan yang meminta pe

unit per bulan atau 5^0 unit bar.ang'.tdap tahun, biaya

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



pesanan 600,- tisp kali pesan, sedangkan biaya penyim- 

panan ^/.180,-tia^ unife. pertahuij jumlah pesanan optimal -

Jumlah pesanan optimal adalah 60 unit tiap kali - 

pesan berarti untuk memenuhi kebutuhan 5^0 unit tiap ta 
hun, perusahaan harus melakukan pesanan sebanyak serabi. 
Ian kali. Dengan asumsi setahun sama dengan 360 hari, ma 
ka pesanan harus dilakukan tiap i*0 hari. Jumlah pesanan- 
60 unit merupakan jumlah pesanan yang optimal dapat di' - 
buktikan sebagai berikut :
Jumlah biaya pesanan tiap tahun= 9 X Pp 600,- = § 5̂ -00,—  
Jumlah biaya penyimpanan tiap tahun= X 180,—

60 adalah persediaan rata-rata tiap tahun. Jumlah kedua 
2
biaya tersebut adalah Rp 10300,—
5.3*PeraBdiaan..pengaman* (Safety stock)

IUntuk aelindungi dan menjamin kelancaran aktivi 
tas penjualan barang dagangan terhadap gangguan akibat 
habisnya persediaan, perusahaan perlu memiliki persedia 
an yang benar-benar mencukupi kebutuhannya. Oleh karena 
itu perusahaan harus mengadakan persediaan pengaman^yai- 
tu jumlah persediaan yang harus dipertahankan/tetap ada 
untuk melindungi dan menjamin kelancaran aktivitas penju 

alan. Sebaliknya harus diperhatikan pula bahwa juralah

60 unit

= Pp 5 W 0 , -
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persediaan yang terlalu melebihi batas-batas yang aiper- 
lukan adalah suatu pemborosan, karena menimbulkan beban 
biaya seperti biaya bunga modal, biaya penyimpanan dan 
sebagainya.

Tingkat penjualan memang tidak dapat ditentukan - 
secara tepat dan pasti sehingga resiko kehabisan persedi 
aan selalu ada. Walaupun deaiikian harus dapat ditarik su 
atu kesinipulan yang didukung dengan perhitungan-perhitu- 
ngan yang matang, sehingga resiko dapat ditekan sekecil- 
mungkin* Untuk menentukan besarnya persediaan pengaman,- 
terlebih dulu diperhatikan:
a. Kemungkinan .besarnya kebutuhan persediaan mulai saat 

pesanan dilakukan sarapai dengan saat datangnya barang 
,yang dinyatakan dalam probability distribution (pem- 
bagian kemungkinan) terhadap kebutuhan tersebut,

b. Besarnya biaya penyimpanan dan biaya- kekurangan perse 
diaan pada kombinasi yang merupakan total biaya teren 
dah.

Sebagai contoh untuk menentukan besarnya persedia 
an pengaman dimisalkan dengan perhitungan dibawah ini:̂ . 
misalkan kebutuhan barang untuk penjualan dalam tiap bu 
lan diharapkan terjadi antara ^5 sampai dengan 75 unit,- 
dengan tingkat probability distribution sebagai berikut
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Penjualan (Unit) Probability
45
50
55
60
65
70
75

0,05
0,1
0,2
0,3
0,2

0,1

0,05
Diketahui pesanan optimal adalah 60 unit, v/aktu - 

yang diperlukan mulai saat pesanan sampai dengan datang 
nya barang (Lead time) adalah 5 hari, biaya penyimpanan- 

r; 180,- per unit, biaya kekurangan persediaan b 650,- - 
per unit. Dengan data tersebut dapat aicari total biaya 
terendah melalui tab el di h&laman berikut, dan perhitung 
an dibav/ah ini.

Apabila penjualan melebihi 60 unit, jelas dibutuh
kan persediaan pengaman. Pada tabel terlihat bahwa de - 
ngan persediaan pengaman sebanyak 5 unit sedangkan pen 
jualaii mencapai 75 unit,akan terjadi kekurangan persedia 
an sebanyak 10 unit (75 unit- 65 unit), dengan perkiraan 
biaya kekurangan persediaan sebesar f; 325?-> dan bila - 
penjualan 70 unit akan terjadi kekurangan persediaan ' - 
5:unit, dengan perkiraan biaya kekurangan persediaan se
besar fc 325,“, sehingga jumlahnya adalah h 650,-. Perse
diaan pengaman 5 unit ini membutuhkan biaya penyimpanan- 
sebesar h 900,-. Dengan demikian total biaya untuk perse 

diaan pengaman sebesar 5 unit adalah Rp 1 ;5509- yang meru
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pakan total biaya yang terendah. 
p.4'Penentuan saat pesanan kembali.

Penentuan saat pesanan kembali adalah saat dimana 
harus dilakukan pesanan lagi sehingga pada saat penerima 
an barang yang dipesan, posisi persediaan yang berada di 
atas persediaan pengaman adalah nol (h&bis). Dengan demi 
kian dapat dihindari pemakaian persediaan pengaman, kare 
na pada prinsipnya persediaan pengaman hanya digunakan - 
bila terjadi peningkatan penjualan pada suatu saat seca
ra mendadak, yang tidak dapat dilayani lagi karena perse 
diaan Iiainnya telah. habis.

Faktor-faktor yang menentukan saat pesanan kembar-:' 
li adalah:
a. Kebutuhan barang selama lead time.
b. Besarnya persediaan pengaman.

Misalkan lead time adalah 5 hari, sedangkan kebu
tuhan tiap hari rata-rata sebanyak 7 unit. Dengan menga- 
dakan persediaan pengaman sebanyak 5 unit, maka dengan - 
perhitungan dibawah ini dapat diketahui saat pesanan kem 
bali harus dilakukan:
Kebutuhan barang selama lead time= 5 ^ 7  unit “J35 unit 
Besarnya persediaan pengaman = 5 unit *
Pesanan kembali pada saat persediaan - UP unit

Kesimpulannya, bahwa- pada saat persediaan tersisa 

sebanyak 40 unit9 perusahaan harus mengadakan pesanan -
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barang, itenbali , dengan '‘-ewpsrhatikan junils.h pesanan op- 

timalnya,
6. Sistem informasi mana.leaen untuk uenaaabilan kemitus- 

an oleh ^inroinan.
Dalaa setiap organisasi perusahaan, semakin ting 

gi jabatan yang dipegang seseorang, maka semakin banyak 
kemampuan untuk memirapin (managerial skill) yang dibutuh 
kannya, seperti melakukan perencanaan, penentuan kebijak 
sanaan, pengambilan keputusan dan kemarapuan lainnya yang 
lebih sering menggunakan kemampuan pikiran. Sedengkan ke 
mampuan tehnis (technical skill) dalam operasi semakin 
berkurang, Hal ini dapat digarnbarkan dalam skema dibawah 
ini*

Top
Management.

Middle
Management.

Low
Management.

Keterangan: M.S.= Managerial Skill, 
T.S.= Technical Skill,
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Dari skeaa tersebut dap=.t dilihat bahwa semakin - 

'tinggi jabatan seseorang dalasi organisasi, seme-kin besar 
keaaapuan meniapin yang harus diailikinya sesuai dengan- 
t&nggung-jav;ab yang dipikulnya. Sebaliknya semakin ren 
dah jabatan seseorang dalam organisasi, semakin sedikit- 
kemampuan memimpin-yang harus dimiliki , tetapi semakin 

besar kemampuan tehnis yang diperlukannya untuk melaksa- 
nakan tugas-tugasnya.

V'alaupun terjadi perbedaan, baik dalam tingkat ja 
batan maupun tugas dan tanggung-jawabnya, tetap dibutub- 
kan kerja-sama dan hubungan yang baik, kompak dan erat 
s.ntara personil-personil dalam suatu tingkat dan antara- 
suatu tingkat dan tingkat lainnya dalam organisasi,

Apabila seorang pimpinan mempunyai kewajiban un 
tuk mengambil keputusan, kemudian untuk melakukan kev/a - 
jibannya ini dia aidukung dan dibantu oleh bawahan-bawah 
annya dalam bentuk penyediaan informasi yang-' berhubung- 
an dengan keputusan yang akan diambilnya, berarti tel ah 
tenvujud suatu sistem informasi manajemen untuk pengam - 
bilan keputusan oleh pimpinan.

Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan - 
pemecahan masal&h yang dihadapi, tetapi untuk mengambil- 
keputusan yang tepat tidaklah demikian mudahnya, karena 
harus melalui beberapa tahapan yang mana setiap melalui- 
suatu tahapan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor
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seperti harapan, pandang&n, keinginan, dan lain-lain ke 

cuali faktor-faktor yang inempunyai huburgan langsung de 
ngan masalah yang dihadapi. Tahapan yang harus dilalui 
tersebut ialah:
1. Kengetahui hakekat dari masalah yang dihadapi dengan 
setepat-tepatnya dan dalam v/aktu yang singkat, sehingga 
raemungkinkan pemecahan masalah dengan cepat.
2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi, secara lengkap, dimana*data tersebut ha
rus dapat dipercaya dan up to date. Sebenarnya pengumpul 
an data ini dapat berjalan dengan sendirinya apabila ter 
sedia dan dilaksanakannya prosedur-prosedur yang raemenu- 
hi syarat untuk itu, sehingga dapat menunjukan masalah - 
yang sedang dan yang mungkin akan terjadi,
3. Mengolah dan menganalisa data yang sudah terkumpul - 
menjadi informasi-informasi yang memberikan gambaran ten 
tang masalah yang dihadapi, situasi yang menimbulkan ma 
salah, hubungan dan pengaruh masalah yang dihadapi terha 
dap tujuan, kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan perusaha 
an, Selain itu juga menunjukan tindakan-tindakan yang da 
pat ditempuh sekaligus akibat yang ditimbulkannya.
L. Menentukan beberapa alternatif tindakan yang dapat di 
tempuh sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan perusahaan 
yang tel ah ditetapkan.
5. Memilih alternatif tindakan yang paling baik dalam -
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segi kecepatc.n dan ketepatannya untuk rnersecahkan xasalah 
yang dihadapi atau tujuan yang hendak dicapai dengan re 
siko yang paling kecil, selain itu juga perlu dipertim- 
bangkan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang da
pat diperoleh. Untuk mengetahui dan menentukan alterna - 
tif yang terbaik dapat juga ditempuh dengan cara meaban- 
dingkan hasil-hasil yang dapat dicapai dengan tujuan 
yang dikehendaki* Misalnya, merapercepat pencapaian tuju
an perusahaan, menghindarkan pesiborosan biaya, znencegah- 
penyelev/engan, dan lain-lain.
6. Mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dila 
kukan sesuai dengan alternatif yang sudah dipilih, seka 
ligus menentukan siapa yang melaksanakn'tindakan terse - 
but, kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilak 
sanakan, Selanjutnya perlu ditimbulkan pertanyaan menga 
pa alternatif itu yang dipilih dan diambil, hal ini un 
tuk menilai kembali apakah alternatif tersebut benar- be 
nar aerupakan yang terbaik, dan mempunyai hubungan lang 
sung dengan masalah yang dihadapi, langkah ini perlu di 
ambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan - 
lebih lanjut yang dapat berakibat buruk bagi perusahaan*
7. Mengevaluasi hasil yang dicapai dari tindakan yang te 
lah dilaksanakan dengan seobyektif mungkin.

Ketujuh tahapan tersebut harus dilaksanakan seca
ra berurutan, satu-persatu, sehingga memungkinkan peme -
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cahan masalah yang dihadapi itu tercapai.
Telah disebutkan bahv:a penyajian informasi harus- 

tepat waktu, untuk itu inform&si harus dipersiapkan se 
dini mungkin guna mencegah tidak tersedianya atau terlam 
batnya penyajian informasi pada saat yang dibutuhkan. Ka 
rena hal ini menyebabkan manfaat inforraasi menjadi kecil 
bahkan tidak ada sama sekali. Penyajian informasi yang - 
terlambat seringkali raenyebabkan pengambilan atau pernba 
han keputusan secara tergesa-gesa, yang akhirnya inengha- 
silkan keputusan yang kurang tepat sehingga menimbulkan- 
kerugian dan kekacauan dalam pelaksanaannya. Demikian pu 
la bahwa persiapan informasi yang sedini mungkin biikan - 
berarti penyajian informasi yang sedini mungkin, karena 
informasi yang dipersiapkan sedini mungkin berarti seti 
ap saat dibutuhkan dapat segera disajikan, sedangkan in 
formasi yang disajikan sedini mungkin seringkali terlupa 
kan oleh peraakainya/pimpinan karena kesibukan lainnya,

Dengan demikian penyajian informasi dianggap te 
pat v;s.ktu, bila disajikan pada saat yang benar-benar di 
butuhkan, yang memberikan kesempatan bagi pemakainya un 
tuk mempertimbangkan dan memilih alternatif dan keputus
an apa yang terbaik, yang perlu dianbil, serta yang - 
menghindarkan terbengkalainya informasi akibat terlupa - 

kan oleh pemakainya/pimpinan perusahaan,

Prosedur-prosedur yang telah dikemukakan sangat
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diperlukan untuk mengumpulkan data yang hendak diolah - 
menjadi informasi, sedangkan cara-cara penghitungan dimu 
ka merupakan. sebagian dari alat pengolahan data yang 

menghasilkan'.informasi tentang berapa jumlah persediaan- 

yang diperlukan oleh perusahaan dalam suatu periode, ka 
pan pesanan pembelian harus dilakukan. Prosedur-prosedur 
tersebut juga mengumpulkan data yang langsung membentuk- 
menjadi informasi, misalnya dari prosedur pencatatan per 
sediaan barang dapat diketahui persadiaan barang apa 
yang perputarannya cepat dan yang lambat,

Dalam kaitannya dengan aktivitas pembelian, apabi 
la pimpinan sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan- 
untuk mendukung keputusan yang dianbilnya, berarti sudah 
merupakan jaminan bagi perusahaan untuk tidak mengalami- 
kehabisan atau kelebihan persediaan, sehingga dapat ter 
hindarkan segala kerugian yang dapat terjadi, bahkan se 
baliknya memberikan keuntungan sertu manfaat-manfaat la 
in bagi perusahaan.

k0
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KEADAAN PERUSAHAAN "S" DI SURABAYA

1* Gambaran Umum Perusahaan
Secara umum gambaran mengenai keadaan perusahaan- 

"S" di Surabaya, dapat penulis jelaskan sebagai berikut: 

l*l.Latar belakang
Perusahaan "S'1 yang berlokasi di Surabaya ini di 

dirikan pada awal tahun 1976. Pada awal usahanya, perusa 
haan tersebut bergerak dibidang penjualan air conditi, -j. 
oner (AC) mobil, khususnya yang buatan Amerika,, Pada per 
kembangan selanjutnya perusahaan ini juga menjual AC mo 
bil buatan Jepang, setelah dinilai dapat memberikan keun 
tungan besar karena lebih disukai konsumen. Pada perte.- 
ngahan tahun 1979 perusahaan menambah bidang usaha yang- 
baru yaitu anti karat mobil dan pelapisan cat mobil, se 
jak tahun 1981 diadakan penambahan beberapa bidang usaha 
Zagi yaitu penjualan AC otobis, mesin pendingin (radia
tor), stabilisator, peredam kejut (shock absorbser) 6er- 
ta peredam suara khusus untuk mobil. Pada tahun 1983# 
perusahaan melengkapi usahanya dengan menjual berbagai - 
perlengkapan dan variasi mobil dan sekaligus jasa pemasa 
ngan dan perbaikan.

Faktor yang mendorong pendirian perusahaan, adalah 
kenyataan bahwa jumlah pemilikan mobil pribadi daa kenda

kl
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raan c.ngkutan otobis di Surabaya semakin meningkat.
Dari perkembr.ngan lingkup usahanya, dapat dikatakan bah- 
v;a perusahaan ”SM mengalami perkembangan yang cukup pe- 
sat sehingga saat ini beriungsi sebagai penyalur utaraa - 
bagi beberapa merk barang untuk daerah Jawa Timur meski 
pun hal ini tidak ditunjuk secara^resmi oleh perusahaan- 
Agen tunggal* Perkembangan ini juga rceningkatkan penyera 
pan tenaga kerja dari sembilan orang pada saat dimulai * 
menjadi tigapuluh enam pada saat sekarang dan perkemba - 
ngan ini diharapkan dapat berlangsung terus melihat loka 
si perusahaan yang sangat strategis.
1 .2,Bidang usaha

Aktivitas usaha adalah termasuk jenis usaha dagang, 
Aktivitas utananya adalah membeli suku cadang perlengka- 
pan dan variasi raobil dari supplier dan menjualnya kemba 
li kepada konsumen pemakai/ akhir dan perusahaan dagang- 
lain. Sedangkan aktivitas pendukung adalah memberikan ja 
sa pemasangan dan perbaikan, aktivitas ini seringkali 
atas permintaan konsumen akhir atau perusahaan jasa ang- 
kutan otobis*

Aktivitas perusahaan US" saat ini meliputi:
- Penjualan atau perbaikan berikut pemasangan AC mobil « 

dan otobis.

- Penjualan atau perbaikan mesin pendingin (radiator) be 
rikut pemasangannya.

- Anti karat mobil.
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- Pelapisan cat mobil,
- Penjualan stabilisator mobil berikut pemasangannya.
- Penjualan peredam kejut mobil berikut pemasangannya.
- Penjualan peredam suara mobil berikut peaasangannya.
- Penjualan perlengkapan-perlengkapan lain dan variasi - 
mobil berikut pemasangannya.

1 .3*Struktur organisasi
Perusahaan nS" mempunyai struktur organisasi seper 

ti tampak pada gambar no.l
Secara umum aktivitas pada masing-masing bagian * 

dapat.dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pimpinan, jabatan ini diduauki oleh pemilik perusal 
an sen&iri, dan tugas-tugasnya antara lain:

a* merymuskan kebijaks-.naan-kebijaksanaan perusaha 
an untuk jangka pendek dan jangka panjang. 

b. mengambil keputusan-keputusan penting.
2« Bagian pembelian aktivitasnya adalah mengadakan pembe 
lian barang dari supplier atas keputusan dan perintah - 
pimpinan.
3. Bagian gudang aktivitasnya adalah menerima barang 
yang dibeli dari supplier, kemudian menyimpannya sebagsi 
persediaan serta mengeluarkan atas permintaan bagian - 
lain.

4. Bagian penjualan aktivitasnya adalah melajani langga- 
nan yang melakukan pembelian barang,

Bagian keuangan aktivitasnya-adalah mengav/asi dan me-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



GA
MB
.A
R 

No

coss
«
WP4
M

3
H

CDP3
O

a
&

§
EH
W

<

fcd
CO

Ui
-p
X0)
u

CO Cl
•H Ctf
U to

to ctf £
— -P ctf

<D
fn (0

•5} ,*
< Q>
tn CO
<

&sQ)0<

sH
ctf3•r-j
S
0)Cu

C

•H
H
<1)rO6
Q>
ft

hO
d
ctf
'O
3CD

fl fl
f l  (0 ctf 
ctf *H H  tiO 
h O H  ctf f l  
c! a> 3  03 tiO ctf 
ctf ,Q  *o +>  cJ >> 
3  S  C  3  ctf ctf 
<D 0) <D .H -P *Hw a, OhCusd w

kk

*Hto d
ttf ttf
Jh ttf ^
-P •H O
CQ TJ -P
•H © d
£ 03 3
*dJ=i <D
*9 ft

rH
,©

f t
a
a>

W

-p
ctf
o

-p ;•
ctf d
fn
ctf to

.* #H
f t

•H di
■P H
d <D
5 f t

H
•H
&
O
S

O

-P ctf
f-l 3  k sO *o ctf as

-P <D 3 ft
cj id CQ Ctf
CO X
s § §

t3*ri 
d CQ•H xJ -tJ © (tf ,0 0) <1> H ‘H Ctf fn k ̂  fn 

•P <D 0) <D ctf CO ft ft ft >

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



ngatur aliran dana didc.lam perusahaan
6. Bagian bengkel aktivitasnya £.dalah melakuk&n perbai- 

kan dan atau pemassngan barc.ng pada mobil atau oto - 
bis .

7. Bagian pembukuan terdiri d̂ -.ri:
a. Administrasi persediaan kantor yang mencatat seti 

ap mutasi persediaan
b. ~agian pembukuan yang membukukan kas, penjualan,- 

pembelian, piutang, utang, dan biaya perusahaan.
2. Prosedur Pengelolaan Persediaan

Prosedur pengelolaan persediaan pada perusahaan - 
"S" meliputi:
2.1*Prosedur Pembelian Barang

Untuk melakukan pembelian barang dengan baik yang- 
sifatnya men&rabah- persediaan yang sudah ada ma.upun peng 
adaan jenis persediaan baru, semua pelaksanaan dan per^ 

siapan dilakukan oleh bagian pembelian dengan memperha- 
tikan keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan.
2 .1 .1 ,Prosedur pembelian barang untuk menambah persedi
aan.

Aktivitas pembelian barang dagangan yang bersifat- 
menambah jumlah persediaan yang sudah ada, dimulai pada 
saat petugas administrasi persediaan kantor .mEngetahui- 
tentang menipisnya suatu./ beberapa jenis persediaan ba 
rang dari buku catatannya petugas ini keraudian memberi^ 

tahukan secara lisan kepada petugas bagian pembelian,un

45
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tuk diadakan pemsriksaan pada catatan administrasi. perse 
diaan kantor d*n penentuan/pemilihan barang yang henaak 

ditamtah. Selsnjutnya aengan menggunakan catatan adminis 
trasi persediaan kantor petugas bagian pembelian membe- 
rikan usulan kepaaa pimpinan tentang barang-barang yang 
harus dibeli.

Setelah menganalisa dan mempertimbangkan saat pe 
mesanan dan datangnya barang serta jumlah yang akan dibb 
li dan harga barang dari daftar harga, pimpinan kemudian 
meraberikan keputusan kepada bagian pembelian untuk melak 
sanakan pembelian.

Perusahaan mempunyai beberana supplier yang semua 
nya b-erlokasi di Jakarta dan umumnya perusahaan hanya 
raembeli satu jenis barang dari satu supplier, terkecuali 
barang perlengkapan dan variasi mobil yang dapat aibeli- 
dari beberapa supplier, oerhubung perusahaan membeli da 
risupplier yang tetap dimana setiap supplier sudah membe 
rikan daftar harga dari setiap barang yang dijualnya ke
pada perusahaan, maka dalam melaksanakan pesanan pembeli 
an perusahaan selalu menggunakan telepon karena dinilai 
lebih cepat dan memberikan kepastian yang jelas atas ba
rang yang dipesan.

Bilamana terjadi perubahan harga, supplier mem- 
perbarui daftar harga disertai saat berlakunya dengan ca 
ra mengirimkannya kepada perusahaan. Untuk daftar harga
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ini perusahaan berhak mengajukan penawaran harga secara 
tertulis, sedangkan jawabannya seringkali diberikan me 
lalui teaepon dan sebagian meialui surat sampai terjadi 
Kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Untuk memperlancar aktivitas pembelian serta peng 
hematan biaya pengangkutan yang aitanggung oleh perusaha 
an sendiri, perusahaan sudah mengadakan hubungan tetap - 
dengan dua buah perusahaan angkutan yang bersedia raeiaya 
ni Kepentingan perusahaan. Dengan aemiitian perusahaan da 
pat meiaKukan pesanan-pembelian beberapa macam barang ke 
pada beberapa supplier dengan menggunakan jasa suatu pe- 
rusanaan angkutan untuk mengangkut barang-barang terse - 
Dut.secsra sekaiigus.
2.1*2, Prosedur pembelian untuk jenis persediaan baru

Untuk pembelian barang yang merupakan jenis;perse 

diaan baru yang biasanya berhubungan dengan mode dan va- 
riasi mobil ataupun pemasaran jenis mobil terbaru dari - 
suatu merk mobil, seringkali perusahaan memperoleh pena
waran lebih dulu dari perusahaan supplier guna ikut mema 
sarkannya*

Mengingat tidak adanya pengalaman mengenai barang 
yang ditav/arkan ini, maka pimpinan perusahaan sebelum me 
mutuskan untuk melakukan pembelian, terlebih dahulu me - 
minta informasi secara lisan dari petugas bagian penjual 
an yang lebih mengetahui selera dan permintaan langganan
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/pembeli. Bila menurut petugas bagian penjualan sering- 
terjaai permintaan atas barang yang bersangkutan atau di 
perkirakan akan dininati oleh pembeli, pimpinan kemudian 
memutuskan untuk memesan bsrang tersebut dalam jumlah - 
yang tidak terlalu banyak sebagai tahap percobaan penju
alan. Perusahaan selanjutnya baru mengadakan persediaan- 
secara tetap dan teratur bila penjualannya berjalan de 
ngan lancar.
2.1.3* Prosedur penerimaan dan penyimpanan persediaan -

barang.
Petugas gudang selain bertugas menerima dan menge 

luarkan barang, juga bertanggunrrjawab untuk menyimpan ba 
rang, Petugas ini hanya mengetahui adanya pembelian oleh 
perusahaan pada saat menerima kiriman barang dari su, - 
pplier. Hal ini disebabkan karena petugas bagian pembeli 
an tidak memberikan informasi pada saat pesanan dilaku - 
kan.

Pada saat menerima barang petugas gudang selain- 
menerima surat jalan dari supplier juga menerima surat- 
jalan dari perusahaan angkutan. Dari supplier terdiri da 
ri dua lembar surat jalan yaitu satu lembar asli dan sa
tu lembar tembusan yang mencantumkan jenis barang dan - 
jumlah unit yang dikirim, sedangkan dari perusahaan ang

kutan juga terdiri dari dua lembar dimana hanya mencan - 
tumkan jenis barang saja tanpa memperinci jumlah unitnya

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



lagi.

Selanjutnya petugas gudang melakukan pencocokan - 
antara jenis dan jumlah barang yang diterima dengan su - 
rat jalannya, dengan demikian kebenaran penerimaan ba - 
rang ini hanya berdasarkan kepercayaan kepada supplier - 
saja. Setelah pemeriksaan selesai,petugas gudang' menanda 
tangani surat j?lan itu sebagai tanda terima atas barang 
yang dikirim oleh supplier melalui perusahaan pengangku- 
tan, Dari keempat surat jalan itu, lembar asli yang ber- 

asal dari supplier dan perusahaan pengangkutan ditahan- 
oleh"petugas gudang sedangkan masing-masing tembusannya- 
diserahkan kepada petugas perusahaan angkutan untuk diba 
wanya kerabali.

Bila terdapat ketidakcocokan antara surat jalan - 
dengan barangnya atau kerusakan atas barang yang diteri 
ma, maka petugas gudang langsung mengembalikan barang - 
tersebut.

Surat, jalan yang berasal dari supplier kemudian - 
diserahkan kepada bagian administrasi persediaan kantor 
untuk dibukukan sebagai penambahan persediaan barang, se 
lanjutnya diteruskan kebagian pembukuan untuk dicatat da 
lam kartu hutang dan kemudian disimpan dalam map tersen- 

diri.
Setelah barang diterima dan diperiksa, kemudian - 

t petugas gudang menyimpannya didalam gudang perusahaan. *
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Lokasi gudang yang berada disebelah belakang perusahaan, 
berupa dua buah ruangan yang keadaannya cukup baik untuk 
menjamin keamanan dan keselamatan barang dari pencurian 
aan kerusakanr Dalam menyimpan persediaan oarangnya, pe 
rusahaan sudah menyediakan lemari-lemari kaca dan untuk- 
tiap jenis barang dikelompokkan secara tersendiri dengan 
diberi tanaa pengenal yang mencantumkan nama perusahaan- 
yang memproduksi, nama barang dan ukurannya. Hal ini un 
tuk mempermudah petugas gudang saat menernpatkan dan meng 
ambil barang.

Perlu aiketahui bahwa petugas gudang tidak melaku 

kan pencatatan administrasi persediaan gudang sehingga - 
satu-satunya pencatatan yang ada adalah administrasi per 
sediaan kantor.

Dari prosedur penerimaan barang terlihat jelas 
bahv/a aktivitas penerimaan barang tergantung sepenuhnya 
kepada kepercayaan terhadap supplier barang, dimana keke 
liruan hanya bisa disidik dari catatan administrasi per 
sediaan kantor ( yang digunakan oleh bagian pembelian un 
tuk memberikan usulan kepada pimpinan.)
3. Prosedur Penjualan

Prosedur penjualan barang yang terdapat didalam - 
perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu;
1. Prosedur penjualan barang beserta pemasangan.

2. Prosedur penjualan barang tanpa pemasangan.
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3.1. Prosedur penjualan cerang deserta pemasangan,
Pada saat pembeli dating dan mengadakan pembelian 

barang beserta pemasangannya, pertar.ia-tama bagian penju
alan mengisi formulir order kerja rangkap tiga yang mem 
punyai dua halaman yaitu depan dan belakang. Pada halam- 
an depan berisi keterangan tentang:
1 . I'loner perintah kerja,
2. Tanggal masuk dan keluarnya kendaraan.

t

3. Perintah kerja.
4. Identitas pemilik dan kendaraan.
5. Perlengkapan dan kondisi kendaraan.

Sedangkan pada bagian belakang formulir berisi - 
perincian perintah kerja, untuk lebih jelas lihat pada - 
gambar Ho. 2, dan No. 3* di halaman berikut ini. Setelah 
formulir tersebut diisi dengan keterangan yang diperluk- 
an, kemudian lembar pertama ailetakkan pada kendaraan - 
dan diserahkan kepada bagian bengkel untuk pelaksanaan - 
kerja sesuai dengan isi dari formulir order kerja, Lem - 
bar kedua deberikan kepada pemilik mobil sebagai tanda - 
pengambilan mobil setelah pekerjaan diselesaikan, sedang 
kanlembar ketiga ditahan oleh petugas penjualan sebagai- 
tanda terima kendaraan,

Dengan dasar perintah kerja itu, petugas bengkel- 
kemudian membuat bon permintaan barang dalam dua'rangkap 

lihat gambar No, k* Salah satu formulir ini kemudian di
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GAMBAR No. 2
NO. :

T G L .  M A S U K  

T G L .  K E L U A R  :

O R D E R  K E R J A  : A C  ! V A K IA H I

* E N D R U 5 T  « A U M A C L A ZK 

L A P O R A N  P E N E R I M A A N  / P E N G A M B I L A N  M O B I L 1

N A M A

A L A M A T

TELP.

P E R L K N C K A P A N  :

. . buah S I M .

. . buah S T N K .

. . buah pcnghap u* kaca.

. . buuli koca  ip io n  aamping.

. , buah k aca  sp io n  tengah.

. . buah lam p u  k a b u t .

. . buah lam pu m u n d u r ta m b ah a n .

. . .  buah tu tu p  tangki.

. . buah ban  cadangan.
. . buah d o n g k rak  + letang ,
. , buah k u n c l  roda,
. . buah m a ca n v m a c a m  pcrkakus.
. . buah k o r e k  apt.
. . buah p c n a h a n  l in a r  m atahari.
. . buah k o ta k  P P P K .
. . buah segitlga pengam an.
. . buah tutup. roda.
. . sandaran kepala.

kcadaan b o d y  : baik / pesok 
kcad aan c a t  ’ ba ik  / lece t  
k c a d a a n  lam pu : baik  / p u tus  / pecah

M E R K

NO. POL. 

NO. MESIN 

NO. CHASIS 

KM

. buah k arp et set.

. buah karpet.

. buah a)at pem ad am  api.

. buah ra d io /tap e /rad io  tape.

. buah speaker.

. buah an ten n a  U m b a h a n .

. buah s im b o l  m obil  ( tempo) di b od y  I 

. buah lap.

. buah b ulu  • bulu.
. buah sikat .
. buah sapu.
. buah handuk.
. buah bantal.
. buah ftcnter.

Y ang m e n e r lm a k a n /P em il ik /P e m b a w a  kendarnnn

Dengan ini kami m cnugaskan kepad a IVrusahnntt 
Saud ara  u n tu k  m clak u k a n  pem asang an  I R epair  

pada kendoroan k a m i.
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GAMBAR No 3 . 

O R D E R  K E R J A

AC

I’nsanB /  S ervice

E v a p o ra to r

C o n d e n s e r

C o m pressor

D ryer

S c lan g  - selang

M odel 

L a in  • lain

V A I t l A S l

o : Pasang di

I’asang di 

I’asani* di

Tapi- /  T a p e  Uadi

S p e a k e r

L ain  • lain

A N T I K A H A T

Haru / ClH'ckin^ 

Lain • lain

A U M A G L A Z K

Y A N G  M IC N G E IU A K A N  :

Mosin : Da lam  :

TMjlh d iperiksa o le h  kepala  bagian

: Gantu ng  / Bu i l t  in.
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GAMBLE No. 4 
FOEMULIB BON PESMIHTAAN BiSRAKQ

Tanggal: No.: 
Untuk : Pasang/Reparasi 
Mobil :
No. Pol;

Jumlah Jenis Barang

-
<f
i’

Kepala Bengkel: Gudang: Yang Mengambil:
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serahk&n kepada petugas gudang untuk mengambil barang » 
yang disebutkan didalam formulir, Pada saat penyerahan - 
barang, petugas bengkel menandatangani formulir tersebut 
sebagai tanaa bukti bagi petugas gudang dalam mengeluar- 
kan barang selanjutnya formulir ini diserahkan pada petu 
gas administrasi persediaan kantor untuk dilakukan penca 
tatannya. Teabusan formulir perrnint&an barang' diserahkan 
kepada petugas bagian penjualan untuk pembuatan nota pen 
ju-lan. Bila langganan raenginginkan perbaikan dengan 
penggantian, maka berlaku pula prosedur yang sama seper- 

ti diatas.
3 .2 . Prosedur penjualan baring tar.pa pemasangan.

Didalam prosedur penjualan ini pembeli dapat di- 
kelompokkan sebagai berikut:
1. Pembeli yang datang sendiri untuk membeli sekaligus - 

mengambil sendiri barangnya,
2. Pembeli yang melakukan pembelian melalui surat atau - 

telepon dan meminta pengiriman barang ketempatnya.

Mengingat adanya dua kelompok pembeli yang berbe- 
da cara pembeliannya, maka prosedur penjualan barang tan 
pa pemasangan ini juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu
1. Prosedur penjualan tanpa pengiriman barang yaitu un

tuk pembeli yang mengambil sendiri barangnya*
2. Prosedur penjualan dengan pengiriman barang yaitu un

tuk pembeli yang meminta pengiriman barang ketempatnya.
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3*2.1. Prosedur penjualan tanpa pengiriman barang.
Pada saat pembeli datang dan melakukan pembelian- 

pertama-tama petugas bagian penjualan membuat nota penju 
alan rangkap tiga, dimana lembar pertama diserahkan kepa 
da pembeli bersama barangnya, lembar kedua diserahkan ke 
pada petugas gudang sebagai perintah mengeluarkan barang 
nota ini selanjutnya diserahkan kebagian administrasi 
persediaan kantor sebagai.dasar pencatatan atas berku - 
rangnya persediaan, Sedangkan lembar ketiga ditahan oleh 
petugas bagian penjualan sebagai bukti pada saat menye - 
rahkan, uang hasil penjualan kepada kasir.
3.2.2. Prosedur penjualan dengan pengiriman barang.

Untuk melayani pembeli yang meminta pengiriman ba 
rang ke perusahaannya, maka perusahaan sudah menetapkan- 
kebijaksanaan bahv/a prosedur ini khusus diberikan kepada 
pembeli yang sudah berhubungan sejak lama dan merupakan- 
langganan tetap. Langkah pertama dalam prosedur ini ada
lah pembuatan surat jalan rangkap tiga oleh bagian penju 
alan, yang berisi keterangan tentang nama dan alamat pem 
beli serta jumlah dan jenis barang yang dibeli, untuk je 
lasnya lihat gambar Ho. 5. pada halaman berikut ini.

Selanjutnya semua surat jalan diserahkan kepada - 

petugas gudang sebagai perintah untuk mengeluarkan barang 

Pada saat petugas gudang menyerahkan barang beserta surat 

jalannya kepada bagian pengiriman, petugas bagian in i le
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GAMBARflo. 5
FORMULIR SURAT JALAN

Pfirusahaan "S,f Ke-oada :
Surabava

Surat Jalan TJ 
Faktur menyusul Surabaya,....19..

Unit Nama Barang

Tanda terima:
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bih dahulu memeriksa dan mencocokkan kembali barang de - 
ngan surat jalannya. Setelah sampai ditempat langganan, 
kemudian petugas perusahaan menyerahkan barang dengan su 

rat jalannya pada saat itu pembeli harus menandatangani- 
ketiga surat jalan sebagai tanda penerimaan barang.

Lembar ketiga dari sur̂ .t jalan diberikan kepada - 
pembeli sedangkan lembar' pertama dan kedua dibav/a kembali 
oleh petugas pengirim ke perusahaan. Untuk pencatatan kb 
dalam administrasi persediaan kantor, digunakan lembar - 
kedua dari surat jalan sedangkan lembar pertama diguna - 
kan sebagai dasar pencatatan penjualan dan piutang, dima 
na akhirnya dikirimkan bersama faktur kepada pembeli pa 
da saat penagihan. Lihat gambar No* 6 ,

Apabila pembeli berada didalam kota Surabaya, ma
ka pengirimannya dilakukan oleh petugas perusahaan sendi 
ri dengan menggunakan kendaraan angkutan perusahaan. Te
tapi untuk pembeli’ yang berada diluar kota Surabaya, pe
ngiriman barang menggunakan bantuan perusahaan angkutan* 
Adapun prosedurnya sama dengan jika pembeli berada dida
lam kota Surabaya, hanya yang menandatangani surat jalan 
adalah perusahaan angkutan.

Sistem Informasi Kanajemen
Untuk mengambil keputusan pembelian barang dagang 

an, pimpinan hanya memperoleh informasi dari bagian pem
belian dan bagian penjualan. Cimana informasi tersebut -
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GAMBAR No* 6 

FAKTUR PENJUALAls1

Pp-riiR̂ hfl̂ n ,TS" Keuada :
Surabava

F A.K-.T-U R- Surabaya,.......... 19..

Unit Keterangan Jumlah

1

T o t a l
Terbilang: Meterai
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dihasilkan dari data yang kurang lengkap serta tidak ter 

olah sebagaimana mestinya, sehingga keputusan yang diam- 

b i l  hanya berdasarkan perkiraan belaka. Selain:..itu ' pe- 

nyampaian informasi tidak selalu tepat v/aktu, akibatnya- 

keputusan pembelian diambil secara tergesa-gesa tanpa me 

lakukan perhitungan yang matang, Adapun sumber data yang 

utama adalah catatan administrasi persediaan kantor, 

yang dilaksanakan berdasarkan prosedur-prosedur pengelo
laan persediaan seperti dijelaskan dimuka, ditambah de 

ngah informasi Miainnya yang berkaitan dengan aktivitas- 

pembelian.
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Dari uraian tentang prosedur-prosedur pengelolaan 
persediaan yang diterapkan pada perusahaan MSn, maka ber 
ikut ini dibahas mengenai pemecahan permasalahan dan pe 
ngujian hipotesa kerjanya dengan berdasarkan pada landas 
an teoritis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya.

Seperti yang sudah dikemukakc.ii, bahwa perusahaan 
MS:T mengalami dan menghadapi masalah kehabisan dan kele- 
bihan persediaan sebagai akibat keputusan pembelian yang 
tidak tepat, sedangkan yang melatar-belakangi hal ini 
adalah tidak tersedianya informasi yang lengkap, up to- 
date dan tepat v/aktu untuk pimpinan untuk nenga::ibil kepu 
tusan tersebut. Akibat kehabisan persediaan, pelaksana- 
an aktivitas penjualan menjadi tidak lancar bahkan ter - 
henti sehingga hilanglah kesevnpatan untuk aenperoleh la 
ba dan juga sebagian langganan yang di:r.iliki perusahaan. 
Sebaliknya, bila terjadi tingkat persediaan yang terlalu 
berlebihan akan aeniabulkan kerugi&n-kerugian ya/.j '.orka 
its.n dengan pe^akaian dr.na*

Saat ini keputusan-keputusar. pemcelian li£r.yalah- 
berdasarkrn perkiraan belaka, padahal harus berdasarkan- 
infor.nasi h&cil pengol&han data melalui ar.-lisa-i.nalisa- 
dan ^erhitun.^an-jerhitun^ar. yang dicerlukar.. -.gar dicer-

BAB IV

61
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oleh gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang meng 
akibatkan timbulnya permasalahan tersebut, berikut ini - 
diuraikan secara berurutan masing-masing prosedur penge
lolaan persediaan beserta pemecahan nasalahnya*
1# Prosedur Pesanan Pembelian.

Penerapan prosedur pesar.an pembelian pada saat - 
ini, tidak ditentukan siapa yang melakukan dan bagaimana 
permintaan pembelian harus dilakukan, selain itu setiap 
permintaan pembelian hanya dilakukan secara lisan oleh 
bagian administrasi persediaan kantor kepada‘bagian pea 
belian, sehingga tidak menunjukkan bukti tentang bagian 
mana yang berinisiatif untuk raengadakan pembelian serta 
siapa yang bertanggung-jawab bila kehabisan persediaan,- 
akibat keterlambatan pemeeanan barang atau pembelian ba 
rang yang salah.

Untuk mengatasi masalah ini, harus diadakan pemi- 
sahan tugas yang jelas antara kedua bagian tersebut, Ber 
hubung bagian gudang dan bagian. administrasi persediaan- 
kantor yang mengetahui jenis dan jumlah persediaan yang 
nasih terdapat digudang juga bertanggung-jawab untuk men 
jamin tersedianya barang digudang, maka dengan berpedom- 
an pada kebijaksanaan pimpinan, hanya salah satu dari ba 
gian inilah yang diperbolehkan melakukan permintaan pern 

belian, sedangkan bagian pembelian hanya bertugas melaku 
kan pesanan pembelian kepada supplier berdasarkan per-
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rdntaan bagian gudang atau bagian administrasi versedia- 
an kantor, Selanjutnya setiap permintaan "laupun pesanan- 
pezfcelian harus dilaksanakan secara tertulis yang mencan 
tu:?ikan jenis dan jumlah barang yang diminta/dipesan, De
nman demikian bila terjadi kehabisan atau kesalahan pern 
belian dapat diketahui siapa yang bertanggung-jawab atas 

kesalahan tersebut, apakah kesalahan bagian administrasi 
persediaan kantor atau bagian gudang dalam mengadakan 
permintaan pembelian, atau kesalahan bagian pembelian da 
lam melakukan pesanan pembelian, atau juga kesalahan sup 
pli.er; dalam mengirimkan barang,

Pada perusahaan MS" saat ini, permintaan pembeli- 
an baru dilakukan apabila persediaan sudah menipie/ ham- 
pir habis. Meskipun sebelura pemesanan diadakan pertimba- 
ngan-pertimbangan oleh pimpinan mengenai jumlah dan saat 
datangnya barang, tetapi tidak dapat merab.erikan jaminan- 
bahv/a perusahaan tidak akan kehabisan persediaan.. ketika- 
barang yang dipesan masih belum tiba, karena sebenarnya- 
pertimbangan itu tidal; didukung dengan informasi yang cu 
kup dan dilakukan pada saat yang terlambat sehingga ke 
putusan pembelian juga tidak tepat pada sasarannya,

Untuk menghindarkan terulangnya peristira seperti 
ini, terlebih dulu harus dilakukan pengumpulan data yang 

relevan untuk diolah melalui analisa-analisa dan perhi - 
tungan-perhitungan guna mengetahui bagaimana sebaiknya -
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aktivitas pesanan pembelian dilakukan serta sengetahui - 
pula tentang jumlah pesanan optimal, besarnya persediaan 
pengaman dan saat pesanan kembali. Agar analisa dan per- 
hitungan ini memberikan hasil yang memuaskan dalam pelak 
sanaannya, maka perlu dikerjakan -secara bersama-sama an 
tara bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pe - 
ngelolaan persediaan yaitu bagian pembelian, bagian ad~:i 
nistrasi persediaan kantor dan dibantu oleh bagian pen 
jualan, Selanjutnya data yang sudah diolah menjadi infor 
masi;pembelian, disajikan kepada pimpinan untuk dipakai-

4

sebagai dasar pengambilan keputusannya,
Sesuai dengan situasi perdagangan yang berubah-

ubah, maka keputusan pembelian-yang diambil oleh pimpin-
an tidak hanya cukup satu kali pada saat itu saja melain
kan harus dilakukan berulang-ulang, dengan demikian pada
vvaktu berikutnya harus ditinjau kembali untuk mengetahui
apakah keputusan tersebut masih layak dan relevan untuk
dilaksanakan pada v/aktu itu. Apabila ternyata tidak, ha
rus segera disajikan informasi yang lebih up to date un
tuk mengambil keputusan yang baru sebagai pengganti kepu
tusan yang lalu. Oleh karena itu, harus selalu terjalin-
hubungan kerja-sama dalam bentuk pemberian informasi an
tara bagian-bagian yang berkepentingan dalam mengelola -
persediaan'untuk mempersiapkan informasi sedini mungkin, 

i

sehingga'dapat disajikan setiap saat bila pimpinan menbu
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tuhkannya.
Seperti yang sudah disehutkan bahwa bagian gudang 

tidak melakukan pencatatan persediaan tetapi hanya dila
kukan oleh bagian administrasi persediaan kantor. Apabi- 
la terjadi kesalahan pencatatan oleh petugas adninistra- 
si persediaan kantor yang tidak segera diketahui, maka - 
pencatatan tersebut jelas tidak mencerminkan posisi per 
sediaan yang sebenarnya, sedangkan untuk melakukan perhi 
tungan fisik dalam selang v;aktu yang relatif pendek, me 
rupakan suatu pemborosan waktu dan biaya. Jika pencatat
an demikian ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak mus 
tshil bila terjadi pembelian barang yang sebenarnya ma- 
sih dimiliki perusahaan dalam persediaan yang cukup. Se 
baliknya dapat terjadi, persediaan barang sudah habis ,.te 

tapi perusahaan tidak melakukan pembelian*
Untuk menghinaarkan terulangnya hal ini, pencatat

an persediaan harus dilakukan oleh bagian gudang dan ba
rf

gian administrasi persediaan kantor. Tujuan kedua penca
tatan ini adalah tindakan saling mengontrol satu sama la 
in sehingga selain diperoleh hasil pencatatan yang •sama 
juga segera dapat dikoreksi bila salah satu bagian mela 
kukan kesalahan pencatatan. Agar selalu diperoleh kese - 
suaian antara catatan administrasi persediaan gudang de 
ngan administrasi persediaan kantor, sebaiknya setiap 
permintaan pembelian dibuat oleh bagian gudang kemudian
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diserahkan kepada bagian administrasi persediaan kantor 
untuk diberi persetujuan bahv;a barang yang di'.r.inta me - 
mang harus dibeli. Bentuk formulir permintaan pembelian 
tanspak seperti pada lampiran 1 . Permintaan pembelian cu 
kup dibuat dalam dua rangkap, dimana lembar pertama dise 
rahkan kepada bagian pembeli; n untuk segera diadakan pe 
sanan pembelian, sedangkan lembar kedua ditahsn oleh ba
gian gudang.

Setelah menerima permintaan pembelian, bagian pem 
belian harus membuat pesanan pembelian dalam lima rang - 
kap dan dibagikan seperti pada uraian terdahulu. Dengan 
dilakukannya pesanan pembelian secara tertulis melalui - 
suratr maka selain diperoleh manfaat seperti yang sudah- 
disebutkan, juga untuk menghemat biaya pesanannya diban- 
dingkan dengan pesanan yang dilakukan melalui telepon. 
Pesanan pembelian melalui surat ini harus dilakukan de - 
ngan berpedoman pada .hasil perhitungan saat pesanan kem 
bali, karena disini sudah diperhitungkan bahv/a perusaha
an masih meniliki persediaan yang cukup untuk memenuhi - 
kebutuhan selama selang waktu antara saat pesanan. dilaku 
kan saapai saat barang yang dipesan itu diterima oleh pe 
rusahaan. (Lampiran Z adalah formulir pesanan pembelian).
2. Prosedur Penerimaan dan Penyimpanan Persediaan Barang

Sudah disebutkan bahwa petugas bagian gudang ber 

tugas dan bertanggung-jawab untuk menerima, menyimpan -
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dan mengeluarkan barang, karena tugas yang beraacam-na - 
cam dengan kesibukan ysng begitu padat, maka untuk 
menghindarkan kekacauan yang dapat terjadi pada saat pe 
laksanaan tugas, perlu diadakan bagian tersendiri yang - 
khusus me::eri:r.a barang dari supplier, Dengan demikian - 

setiap barang tiba di perusahaan, tidak lagi ditangani - 
oleh petugas gudang tetapi oleh petugas bagian penerima 
an, yang mana bertugas melakukan penghitungan dan peine - 
riksaan barang yang diterima dari supplier,

Cara untuk meraberikan keyakinan kepada petugas pe 
nerimaan, bahv;a barang yang diterirnanya adalah barang - 
yang benar-b-'^ar dipesan oleh perusahaan, adalah nenco - 
cokkan barang-barang tersebut dengan formulir pesanan - 
pembelian yang sudah diterima dari bagian pembelian keti 
ka surat pesanan itu dibuat, Dengan cara demikian selain 
terhindar dari kesalahan penerimaan barang, juga tidak 
selalu tergantung kepercayaan kepada supplier,.

Agar petugas penerimaan benar-benar melaksanakan- 
tugasnya, rsaka setiap menerima barang dari supplier, pe 
tugas ini harus membuat laporan penerimaan barang, seper 
ti yang digaivibarkan pada larnpiran 3* Tetapi untuk meng - 
hindarkan penbuatan laporan penerimaan hanya dengan cara 
menyalin surat jalan dari supplier, maka surat jalan ter 
sebut tidak boleh diterima oleh bagian penerimaan nelain 

kan langsung diberikan kepada bagian administrasi per -
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sediaan kantor. Demikian pula bila supplier raengirimkan- 
kembali surat pesanan pembelian maka berlaku prosedur 
yang sama seperti surat jalan tersebut.

Laporan penerimaan barang dibuat sebanyak empat - 
rangkap dan masing-masing diaistribusikan seperti pada 
uraian terdahulu, dan yang paling penting adalah untuk - 
bagian ad:::inistrasi persediaan kantor karena pada bagian 
ini diadakan pencocokkan antara surat jalan dengan bukti 
pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang tersebut. 
Ketika menyerahkan barang ke gudang untuk disimpan, petu 
gas penerimaan harus meminta tanda tangan petugas gudang 
pada laporan penerimaan barang sebagai bukti bahv;a ba - 
rang yang diterimanya sudah diserahkan kepada bagian gu 
dang, Bukti ini selanjutnya disimpan oleh bagian peneri- 
maah sebagai arsip.

Prosedur penyimpanan barang yang aiterapkan peru
sahaan "S" ini: cukup baik dari segi keamanan dan ke 
selamatan barang serta cara penyirapanannya. Untuk lebih- 
menpernudah dan mempercepat mengenal suatu jenis barang, 
selain diberi tanda pengenal, perlu juga diberikan kode 
kode yang memenuhi persyaratan dari segi kesederhanaan, 
mudah dimengerti, koneisten dan dapat diperluas tanpa me 
lakukan perubahan, Kode-kode tersebut dapat terdiri dari 
angka-angka maupun huruf, Agar,dicapai kesBderhanaan, ti 
ap angka atau huruf ' harus berfungsi sebagai kode terten
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tu dari suatu barang, ’--isalnya untuk menunjukkan jenis- 
b?j?ang, nama bs.rs.n3 , merk barang, ukuran barang dan seba 
gainya. Agar kode-kode tersebut dapat digunakan oleh ba 
gian-bagian lain yang berkepentingan dengan persediaan, 
ma ka pelu dibuat tabel yang berisi keterangan barang di 
sertai kodenya masing-sasing. Sebagai contoh kode dalam 
suatu tabel dapat dilzhat pada halasan berikut ini, Fern 
berian kode juga perlu dilakukan pada kartu persediaan - 
m^sing-masing barang,. baik kartu persediaan kantor mau 
pun kartu persediaan gudang, sehingga terjadi persaaaan- 
pengertian antara kedua bagian tersebut mengenai kode su 

atu bar ang«
3* Prosedur Pengeluaran Persediaan Barang.

Prosedur pengeluaran barang yang diterapkan pada 
perusahaan "Sn terdiri dari beberapa rnacani tergantung da 
ri prosedur penjualannya, Pada prosedur penjualan barang 
dengan pemasangan terdapat beberapa kekurangan yang .da
pat menizibulkan riasalah bagi perusahaan, yaitu penulisan 
nomer bon pada formulir bon barang inasih menggunakan tu 
lisan tangan, hal ini dapat .seniubulkan penyalahgunaan - 
formulir tersebut untuk kepentingan pribadi yang merugi- 
kan perusahaan, Untuk nengatasi dan mencegah terjadinya- 
raasalah tersebut harus digunakan noiner-nonier bon yang su 
dah tercetak sebeluanya (Prenumbered).

Formulir bon barang ini digunakan oleh bagian
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TABEL 2 
DAFT.4JR DA1J N0M0R KODE BARANG 

Jenis Barang Nomor Kode

1. Suspension
1. Shock Absorbser 

1. K-Mac
1. Toyota Corolla.

m, Muka . l.l.l.l.m. 
b, Belakang ................ .. l*l.l.l.b*

4* Honda Accord.
m, Muka ...................... . . . . . . . . . . .  1 *1 . 1 . 4 «nu

b. Belakang ...• • • .................... .. 1 . 1 . 1 .4 *b.

5* Sarung Jok Mobil
1. Sicartex

a . Ukuran Small ..................... 5 • 1  • s •
rc. Ukuran Medium............ . 5*l*m*
1. Ukuran Large ................  5«1*1«

2. Tiger
s. Ukuran Small ................... , 5*2.s.
m. Ukuran Medium .............. .. 5«2.m.

1. Ukuran Large ....................  5*2.1.
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bengkel untuk meminta barang dari gudang, guna melaksana 

kan suatu order kerja. Agar terdapat petunjuk mengenai -  

hubungan antara kedua aktivitas in i ,  maka nomor formulir 

bon barang harus d itu lis  pada formulir order kerja, dan 

demikian juga sebaliknya. Sebagaimana dengan formulir -  

bon barang, formulir order kerja juga harus diberi nomor 
urut yang sudah tercetak sehingga dapat diawasi dan d i- 

kendalikan penggunaannya. Formulir order kerja yang seka 

rang digunakan sudah memadai,. sedangkan formulir bon ba

rang dapat d ilihat pada lampiran
Dengan dipakainya kode-kode barang seperti yang- 

sudah diuraikan sebelunnya, maka setiap permintaan yang 

menggunakan bon barang harus dicantumkan kode dari ba -  

rang yang dikehendaki. Hal in i untuk memudahkan petugas 

gudang dalam mencari barang yang dibutuhkan dan mencegah 

kekeliruan pencatatan pada kartu persediaan mengingat -  

banyaknya barang yang sejen is tetapi memiliki sedikit -  

perbedaan.

Formulir bon barang sebaiknya dibuat sebanyak t i -  

ga rangkap, dimana lembar pertama diberikan kepada bagi

an penjualan sebagai dasar penibuatan nota penjualan, lem 

bar kedua diberikan kepada bagian administrasi persedia

an kantor dan lembar ketiga ditahan oleh bagian gudang. 

Perlu diingat bahwa formulir bon barang in i harus dibuat 

dan ditandatangani oleh bagian bengkel*
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j "U N IV t R S IT A S  A fR L A N G G A '

I s U R A  B A Y  A

Pada prosedur penjualan barang tanpa pemasangan- 
diraana pembeli datang dan mengambil sendiri barangnya, - 
permintaan pengeluaran barang dilakukan dengan menyerah- 
kan nota penjualan oleh petugas bagian penjualan kepada 
petugas gudang, padahal seh&rusnya petugas gudang tidak 
boleh mengetahui harga barang-barang yang disimpannya, - 
karena dikhav/atirkan dapat menimbulkan kecurangan dan pe 
nyelev/engan oleh petugas gudang, Untuk mencegah hal ini^ 
sekaligus menghindarkan kekacauan akibat pemakaian for - 
mulir permintaan barang yang berbeda-beda, maka pengguna 
an nota penjualan perlu diganti dengan formulir bon ba
rang, karena seisin tidak mencanturokan harga jual barang,i
juga diperoleh keseragaman pemakaian formulir-permintaan 

barang, Prosedur permintaan oleh bagian penjualan dengan 
menggunakan bon barang ini sama seperti prosedur permin 
taan oleh bagian bengkel.

penggunaan surat jalan sebagai bukti permintaan - 
barang, didalam prosedur penjualan dengan pengiriman su 
dah merupakan hal yang tepat# Dengan cara ini, pengguna
an surat jalan memberikan manfaat ganda yaitu bukti per 
mintaan barang dan sekaligus perintah pengiriman. Agar - 
surat jalan ini dapat berfungsi sebagai bukti bagian gu
dang dalam mengeluarkan barang atas permintaan bagian - 
Iain yang berwenang, perlu aisediakan tempat/kolom untuk 
tanda tangan petugas yang meminta untuk mengeluarkan -
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barang (petugas bagian penjualan) dan tanda tangan petu
gas yang menerir/.a barang ur.tuk dikiriakan (petugas bagi 
an pengiriman). Supaya lebifc jelas, bentuk surat jalan - 
dapat dilihat 'pada lampiran 5 .
4. Prosedur Pencatatan Persediaan Barang, *

Pencatatan terhadap berr.iacam-macam jenis dan ukur 
an persediaan dalam suatu buku jelas menimbulkan kesukar 
an bagi petugas administrasi persediaan kantor untuk me 
laksanakan tugasnya dengan baik, yang salah satu akibat 
nya adalah tidak segera diketahui tentang habisnya suatu 
persediaan. Sedangkan buku tersebut merupakan satu-satu- 
nya catatan persediaan yang juga digunakan sebagai pedom 
an untuk melakukan pembelian.

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ter
sebut, adalah melakukan pencatatan setiap jenis dan ukur 
an barang pada suatu kartu persediaan, baik oleh bagian 
administrasi persediaan kantor maupun oleh bagian gudang. 
Pencatatan oleh kedua bagian tersebut harus dilakukan se 
cara terus-menerus terhadap setiap mutasi persediaan 
yang terjadi, dengan didasarkan pada bukti-bukti tertu - 
lis dari bagian yang berv/enang, sehingga dapat diminta 
tanggung-jav-ab atas pencatatan 3rang dilakukannya.

Bukti yang dipergunakan sebagai dasar pencatatan- 
penambahan persediaan adalah laporan penerimaan barang 

sedangkan dasar pencatatan pengurangan persediaan adalah
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formulir bon barang dan formulir surat jalan, Dengan pen 
catatan pada kartu-kartu persediaan, akan lebih nemperce 

pat dan memudahkan petugas yang bersangkutan untuk znenge 
tahui habisnya suatu persediaan dengan. berpedopan pada - 
batas minimum persediaan tersebut. Dan pencatatan secara 
terus-menerus oleh dua bagian yang berbeda akan lebih 
menjamin kecocokan s.ntara catatan tersebut dengan kenya- 
taannya, sefringga layak untuk dipakai sebagai pedonan - 
untuk melakukan pembelian, V/alaupun de;::ikian tetap harus 
diadakan pemeriksaan fisik persediaan secara berkala un
tuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran catatan ter 

sabut, dan untuk :::ei:e:::uka:: kesalahar. p?ncatst^n atau ke 
curangan yang mungkin dilakukan oleh kedua bagian terse
but, (Bentuk kartu persediaan pada lampiran 6)

Telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap kartu 
persediaan harus diberi kode yang sama dengan kode ba
rangnya, Hal ini berguna untuk mempermudah pencarian dan

/
psnempatan kembali kartu tersebut pada urutannya, Karena 
sudah tentu dengan banyaknya persediaan yang diniliki pe 
rusahaan akan menyebabkan penggunaan kartu persediaan 
yang banyak pula,
5, Sistem Informasi Mana.lemen Untuk Penrambilan Ke-sutus-

an Oleh Pim’oinan,
Sebagaimana dieebutkan dimuka bahv;a perusahaan me 

alami kehabisan atau kelebihan persediaan karena tidak -
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tersedianya informasi yang memadai untuk msmutu^ian saat 
pembelian clan juirl&h serta jenis barang yans dibeli. Ma
salah ini jelas diaki'oatkan oleli tidak bekerjanya sistem 
informasi manajemen dengan baik, yang dicerminkan 'dari 
tak tercipta dan terpeliharanya saluran informiasi beri 

kut informasi itu sendiri, sehingga keputusan pembelian 
yans diambil oleh pimpinan hanyclah berdasarkan pada per 

kiraan belaka.
Masalah ini hanya dapat diatasi dengan mencipta 

kan dan memelihara saluran-saluran informasi untuk menya 
lurkan informasi yang dibutuhkan, baik oleh semua ting- 
kat. dalam manajemen pada umumnya maupun oleh pimpinan pa 
da khususnya, untuk mengambil keputusan pembelian. Yang- 
dimaksud dengan saluran informasi disini adalah prosedur 
prosedur pengelolaan persediaan, sedangkan informasinya- 
adalah data dari semua aktivitas yang berkaitan dengan - 
pengelolaan persediaan dan pembelian yang sudah diolah- 
melalui analisa dan perhitungan-perhitungan yang diang- 
gap perlu, Sebagai contoh, dari catatan/kartu .persediaan 

dapat diketahui persediaan barang apakah yang perputar- 
annya cepat, dan bila dibandingkan dengan periode-perio- 
de yang lalu, apakah perputarannya semakin meningkat 
ataukah menurun. Melalui analisa dan perhitungan-perhi - 
tungan lebih lanjut, data tersebut berubah menjadi infor 
masi yang menunjukkan berapa jumlah barang yang harus di
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beli, berapa jumlah persediaan pengaman yang harus diada 

kan dan saat pesanan harus dilakukan.
Didalam tahapan pengambilan keputusan yang dije. - 

laskan dimuka sudah termasuk pula sistem informasi mana
jemen untuk pengambilan keputusan, apabila hal ini dite- 
rapkar. pada perusahaan "S", maka jelas bahv;a masalah 
yang sedang dihadapi adalah kehabis-::n atau kelebihan per 
sediaan. Selanjutnya mengumpulkan data yang berhubungan- 
dengan pengelolaan persediaan untuk diolah melalui anali 
sa dan perhitungan-perhitungan yang sudah diuraikan dimu 
ka, agar menjadi informasi-informasi- yang berguna. Kare
ns dari infor'.'.asi-informasi tersebut seringkali timbul - 
alternatif-alternatif, maka harus ditentukan dan dipilih 
alternatif yang paling baik dan sesuai dengan kebijaksa-? 
naan dan tujuan perusahaan.

Setelah alternatif sudah terpilih selanjutnya di 
ambil keputusan tentang tindakan yang harus dilaksanakan 
sesuai dengan alternatif tersebut. Apabila tindakan su
dah dilaksanakan, pekerjaan terakhir adalah mengevaluasi 
h?sil pelaksr.naan tindakan tersebut dengan seobyektif - 
sun-kin guns, mangetahui manfaat dan kekurangan yang: ter
jadi.

Seperti yang sudah disebutkan bahwa keputusan pem 
belian adalah suatu keputusan yang diambil secara ber 
ulang-ulang sesuai dengan perubahan situasi usaha yang
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sedang terjadi, tetapi bukan berarti bahwa setiap hendak 
melakukan aktivitas pembelian harus diambil suatu kepu 
tusan yang baru, melainkan harus diadakan tinjauan kemba 
li untuk mengetahui apakah keputusan yang lalu masih te 
pat dan memadai untuk dilaksanakan pada saat yang sedang 
berlangsung. Apabila ternyata tidak, harus segera diam
bil keputusan pembelian yang baru agar sesuai dan dapat- 

memecahkan masalah yang sedang terjadi. Umumnya keputus 
an pembelian ini mengenai jumlah pesanan optimal, jumlah 
persediaan pengaman, saat pesanan kembali, dan pemilihan 
supplier yang dituju.

- .■* Karena hal tersebut, maka informasi harus dipersi 
apkan sedini mungkin dan disajikan pada saat yang tepat 
sehingga benar-benar memberikan kesempatan kepada pimpin 
an untuk mempertimbangkan semua informasi yang diperoleh 
nya agar keputusan yang diambilnya benar-benar tepat.

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan sistem in .r 
formasi manajemen akan memberikan informasi yang lengkap 
up to date, jelas, sederhana, sesuai dengan kebutuhan - 
pimpinan (pemakainya), tepat waktu. dan digunakan seba- 
gai dasar pengambilan keputusan pembelian oleh pim - 
pinan.
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kesimpula:: :>ai: sap^ i

1. T̂ esiraoulen
Hipotesa kerja. yang dikemukakan dal an bab I ter - 

r.yata memar.g terbukti kebenaranr.ya, setelah diperoleh ha 
sil dari pengujian hipotesa kerja tersebut dalam pembaha 
san pada bab sebelum ini. Perbaikan terhadap sistem in
formasi manajemen pada perusahaan "Su yang nieliputi per 
baikan terhadap saluran-saluran informasi disertai pe 
ngolahan data melalui perhitungan-perhitungan ilmiah dan 
?n*li«a y&nf dip'udancr perlu, akan menghasilkan informa
si yang memadai untuk dipakai sebagai dasar pengambilan- 

keputusan pembelian oleh pimpinan,
Pada setiap perusahaan, pengacbilan keputusan pem 

belian yang berdasarkan perkiraan belaka buka'n merupakan 
jaminan untuk memecahkan masalah, malahan menimbulkan ma 
salah, karena mengacaukan aktivitas pengadaan persediaan 
barang, dan aktivitas-aktivitas berikutnya. Berbeda ae 
n^an penrambilan keputusan pembelian yang didasarkan pa 
da inforrnasi-informasi yang dipandang perlu, dimana akan 
menjamin dan memberikan ketepatan dalam pemecahan masa - 
lah dan pencapaian tujuan pembelian, yaitu tingkat perse 
diaan yang paling effektif dan rasionil untuk mendukung- 

operasi perusahaan*
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Seisin hal tersebut diatas, sistem informasi mana 
jsTien akan menciptakan suatu kondisi dimana individu -in 
dividu dalam suatu bagian akan mengumpulkan dan raengolah 
data r.enjadi informasi yang berguna untuk bagian lainnya 
dan pimpinan perusahaan untuk merencanakan, inemutuskan - 
dan r/.er.gendalikan aktivits.s-aktivitas perusahaan.

Fenerapan sister inforaasi "anajemen sangat dibu 
tuhkan untuk menyajikan inforir.aei secara lengkap, up to 
date, jelas, sederhana, sesuai dengan kebutuhan pemakai- 
nya dan tepat v/aktu, sehingga memberikan gambaran ten - 
tang hal-hal yang telah terjadi dan kemungkinan serta ke 

yang . dapat terjadi dir.asa nend&tans#
2. Saran.

Untuk mengatasi dan menghindarkan terulangnya ma 
salah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu kehabisan mau- 
pun kelebihan persediaan, yang san'gat merugikan perusaha 
an, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 
2 *1 . Memperbaiki prosedur-prosedur pengelolaan persedia

an, yaitu:
a. Prosedur pesanan pembelian.
b. Prosedur penerimaan dan penyimpanan persediaan - 

barang.
c. Prosedur pengeluaran persediaan barang,
d. Prosedur pencatatan persediaan barang.

2.2. Memberikan pedoman tertulis secara jelas dan tegas-
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tentang tugas dan tanggung-jav/ab tiap individu da - 
lam suatu bagian, serta bagian itu sendiri dalam pe 
rusahaan,

2,3* Seluruh unsur manajemen mulai dari top management - 
sampai dengan lower management harus msmpunyai kesa 
daran dan tanggung-jav/ab akan pentingnya catatan-ca 
tatan akuntansi, baik sebagai data yang harus di 
olah lagi raaupun sebagai informasi tentang operasi- 
perusahaan,

2.^. Semua formulir yang digunakan perusahaan, terlebih- 
dulu diberi nomer yang tercetak untuk mempermu&ah - 
V- vasan fisiknya, serta ™ enc esah r'envalahgun?an— 
nya untuk hal-hal yang merugikan perusahaan.

2,3. Melakukan pencatatan persediaan pada kartu-kartu - 
persediaan tiap-tiap jenis barang.

2 .6. Memberi kode-kode barang yang sama dengan kode pada 
kartu persediaan barang yang bersangkutan, dengan - 
syarat kode tersebut harus sederhana, mudah dime 
ngerti, dapat diperluas tanpa melakukan perubahan - 
dan konsisten. Setelah itu dibuat suatu daftar yang 
memuat semua kode yang ada agar dapat dimengerti - 
dan digunakan oleh mereka yang berkepentingan.

2 .7. Mengolah data menjadi informasi pada saat sedini - 
mungkin tentang jumlah maksimum dan minimum yang ra 

sionil dari persediaan barang dengan memperhitung -
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kan: a, Jumlah pesanan optimal.
b, Jumlah persediaan pengaman,
c, Saat pesanan kembali.
d, Rencana penjualan dim&sa yang akan datang,
e, Keadaan mode yang sedang berlangsung.
f, Resiko kerugian yang mungkin terjadi,

2.8. Melakukan pemeriksaan fisik persediaan secara berka 
la oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan dan 
kepentingan terhadap pengelolaan persediaan.

2.9. Penyajian informasi kepada pimpinan pada saat yang 
tepat untuk mengambil keputusan pembelian terutama 
pada saat terjadi perubahan situasi usaha.
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Lamgiran 1

3ENTUK FOPMULIR PERMINTAAN PEMBELIAN

T "

PERUSAKAAK »S"
PERMINTAAN PEMBELIAN

No, :  0009
Surabaya

Diminta tgl. 
Dibutuhkan t

♦

q 1  4  •  ♦  •  • •  «  9 «  •  •  •

/

. Kwantitas a
>

 

o 
oA Uraian

• t

■ \ ' > Catatan
t -  • -  '

1
;

i

f

i

i

j

Bagian Gudang :

>
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BSKTUK FORMULIR FESANAK P3M33LIAIT

.. ^  ° PESANAN 12 H3HXI All
Jl.
Tip.

Surabaya

Ko. permintaan pembelian : ,
Dikirim aela lu i : .................... ....
Tgl. dibutuhkan : ........................
Harap dikirim barang-barang sebagai berikut:

No. :0 0 0 7

ouraDo.yaj *•.19*•
Kepada Yth,

Kwantitas Uraian Barea Satuan Jumlah

Nomor pesanan pembelian dan 
nomor permintaan pembelian 
harap dicantumkan pada faktur 
dan surat pengirimannya

Bagian Pembelian
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Laaplran V

BUNTUK FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN

PERUSAHAAN "S”
Surabaya

LaPOkAK J^ENERIMAaN
No. :001k

No, permintaan pembelian : ....
No. pesanan pembelian : ....
Melalui. : .................... Diterima tgl,:...... 19..

Kvrantitas No. 
Kode Uraian Catatan

Bagian Gudang
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Lampj ran ii l

BEKTUK FORMULIR BON (PERMIN'? A M ) BAHAIiG

HERUSAHAAK "STI
BQl'I PERMIKTAAN 3A3ANG

• •«* •
si.

. *,, Diminta

No. :0021
Surabaya

i

j No. order kerja 
j Untuk : ?asang/3epar<

| Ko• nol• * •••»•••••
1

j Kv;antitas o 
o •

C
D

Uraian Catatan

•

Diminta oleh : Disetujui oleh : Dikeluarkan oleh :
Bagian Bengkel : Kepala bagian Bengkel : Bagian Gudang:

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



Lampir&n 5#

3SKTUK FORMULIR SURAT JALAN

SURAT JJiLAlI
Ho. :0999

aurao&ya

O « p ~ n 5 . • •*«•••■••••••
celalui : ........

FAKTVR :-3 KY'u’ SUL

Surabayaj •♦••19*.
Kepada Yth*

Hsrat) diteriraa b&rang-baran- sebagai berikut

wo .

Kode Uraian Catatan

Diterima olehDiserahkan oleh

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN



I.mnplfran 6,

BEblTUK K:\UTU PERSEDI A AN

PERIJS-VP AIT >t>»

Surabaya

Nani;-
rj’ipe
Jenis
Merek
Ukuran
Gatuan
Utk. mobil

Tansgal

KARTU PERSEDIAAl'I

ho 
Ref.

Ho* kode

Minimum
Maksimum •»■••••unit

Macuk Keluar

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN... ADI WIRAWAN


	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-1.halam-l.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-2.halam-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-6.dafta-l
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-7.dafta-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-8.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-9.babii
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-10.bab-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-11.bab-v
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-12.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-13.daft-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-wirawanadi-25891-14.lamp-n



