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ABSTRAK 

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang industri memerlukan aktivitas 
pembelian persediaan bahan baku. Persediaan merupakan faktor penting untuk 
kelangsungan hidup perusahaan, khususnya persediaan bahan baku, karena 
persediaan bahan baku menjamin kelancaran proses produksi. Untuk itu, harnslah 
direncanakan dan dilaksanakan secara cermat. Kesalahan dalam perencanaan atau 
pelaksanaan akan dapat memberikan dampak yang buruk bagi kegiatan proses 
produksi. 

Untuk dapat melakukan pengendalian, maka diperlukan informasi tentang 
persediaan yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Agar kebutuhan 
manajemen mengenai informasi dapat dipenuhi tepat waktu, maka harns dibentuk dan 
dipelihara suatu sistem informasi akuntansi yang berorientasi pada kebutuhan 
manajemen. Sistem informasi terse but harns mampu menghasilkan data dan 
informasi yamg dibutuhkan manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengukuran hasil operasi. Sistem 
informasi yang baik membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan, 
meningkatkan revenue, mengurangi biaya, meningkatkan laba, dan membuka 
kesempatan atau peluang-peluang barn. 

Penelitian dilakukan pada Sistem Informasi Bahan Baku PT. Kertas Basuki 
Rahmat, dan mencoba mencari altematif solusi atas permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan atas sistem yang telah ada. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada elemen 
masalah yang sedang dihadapi. Observasi dilakukan dengan pengumpulan data-data 
yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat sudah 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam pengelolaan persediaan bahan 
bakunya, yang meliputi proses-proses pembuatan master data, pemasukan data, 
pemrosesan data dan pembuatan laporan. Sistem persediaan bahan baku di 
perusahaan tidak terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang menyebabkan 
perusahaan sulit untuk memanfaatkan output informasi untuk perencanaan. Sistem 
informasi bahan baku yang sudah ada hanya melibatkan tiga bagian saja, dan sistem 
tidak bisa mengontrol permintaan pembelian dengan tepat. Sistem informasi bahan 
baku cenderung bersifat pasif, tidak memungkinkan untuk mengontrol proses 
pembelian, hanya untuk pembukuan persediaan. 
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