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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
suatu system informasi akuntansi berbasis 
computer yang diterapkan oleh sebuah 
perusahaan sebagai media pengelola data. 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar peranan program IAS dalam kaitannya 
dengan pengelolaan persediaan suku cadang. 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah pada 
PT. Roda Perkasa yang berlokasi di Jakarta. PT. 
Roda Perkasa adalah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa, yaitu menyediakan angkutan 
untuk Inducement dan Holcim. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Roda 
Perkasa telah menerapkan program IAS sejak 
tahun 1995. Program ini menerapkan sistem 
pengelolaan persediaan suku cadang yang 
pencatatannya menggunakan metode AVERAGE 
(Rata-rata tertimbang). Program ini 
menyediakan laporan untuk persediaan secara 
akurat dan up-todate. 
Hasil evaluasi dari penelitian ini penulis 
menyarankan agar perusahaan dapat 
memelihara dan mengembangkan sistem 
program yang sudah berjalan agar 
penggunaannya lebih efektif dalam pengelolaan 
persediaan suku cadang sehingga menghasilkan 
laporan yang up-todate. 
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PENDAHULUAN 

 
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini 

masih belum pulih sepenuhnya terutama karena 
kenaikan harga-harga serta menurunnya daya 
beli masyarakat sehingga dalam dunia usaha 
banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 
likuiditas atau modal kerja. Dalam kondisi 
perekonomian seperti ini, hanya perusahaan 
yang efisien yang mampu bertahan. 

Salah satu penyebab kurang efisiennya 
pengelolaan suatu perusahaan adalah kurang 
memadainya sistem informasi. Sistem informasi 
yang baik sangat dibutuhkan perusahaan untuk 
membantu manajemen dalam menetapkan 
kebijakan untuk mengambil keputusan yang 

tepat sehingga langkah yang diambil lebih 
efektif dan menguntungkan perusahaan. 

Suatu perusahaan dikatakan berkembang 
dapat dilihat dengan semakin bertambahnya 
unit-unit operasi, bidang  usaha dan jaringan 
distribusi yang luas serta peningkatan 
penghasilan, sehingga akhirnya menaikkan 
pendapatan. 

Secara umum masalah atau kendala yang 
biasanya dihadapi oleh perusahaan adalah pihak 
manajemen tidak dapat mengawasi dan 
mengendalikan secara keseluruhan kegiatan 
operasi perusahaannya. 

Setiap perusahaan yang didirikan tentunya 
mempunyai suatu tujuan yang pasti yaitu 
mendapatkan laba yang maksimum agar dapat 
mempertahankan kegiatan usahanya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut maka perusahaan 
membutuhkan suatu metode dan cara yang baik 
dan efektif agar dapat mengikuti perkembangan 
dunia usaha pada masa sekarang dan yang akan 
datang. 

Sistem pengelolaan perusahaan yang baik 
diperlukan terutama dalam masa seperti 
sekarang ini dimana krisis ekonomi yang terjadi, 
menuntut para pengusaha berhati-hati dalam 
menjalankan  bisnisnya. 

Agar perusahaan tersebut dapat lebih 
meningkatkan peranannya, maka sistem 
pengelolaan harus dilaksanakan dengan baik 
untuk dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitasnya. 

Untuk mencapai efektifitas atas pengelolaan 
tersebut maka perusahaan memerlukan sistem 
akuntansi yang baik, dimana sistem akuntansi 
dapat memberikan dan menyediakan berbagai 
informasi finansial yang relevan dan tepat waktu 
yang dapat digunakan sebagai dasar yang logis 
bagi manajemen dalam rangka pengambilan 
keputusan. 

Dalam suatu perusahaan, persediaan 
merupakan elemen utama dari modal kerja dan 
juga merupakan aktiva yang selalu berada dalam 
keadaan secara terus menerus mengalami 
perubahan. Jumlah persediaan yang terlalu 
besar dibandingkan dengan kebutuhan akan 
memperbesar beban bunga, biaya penyimpanan 
dan pemeliharaan gudang serta kemungkinan 
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terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh 
kerusakan pada persediaan. 

Untuk menjaga hal ini terjadi maka pihak 
manajemen harus mengetahui informasi yang 
akurat mengenai persediaan yang dimiliki. 
Sistem informasi akuntansi persediaan yang 
tepat mungkin mampu untuk menyajikan 
informasi persediaan yang akurat.  

Pada hakekatnya tujuan utama perusahaan 
adalah untuk memaksimalkan laba dan 
meminimalkan biaya, dalam rangka pencapaian 
tujuan tersebut perusahaan memerlukan suatu 
kegiatan manajemen dan dukungan sistem yang 
baik. Hal ini juga berlaku dengan perusahaan 
jasa yang aktivitas utamanya adalah 
mengirimkan semen kepada konsumen. 

Melihat kegiatan pengiriman sangat penting 
dalam perusahaan jasa, karena menyangkut 
operasional kendaraan secara langsung maka 
kelancaran kegiatan kendaraan sangat 
ditentukan oleh kelancaran  tersedianya suku 
cadang yang dibutuhkan bagi operasional 
kendaraan, kelancaran persediaan suku cadang 
itu ditentukan oleh baik tidaknya pengendalian 
gudang sparepart serta rencana dan 
pengendalian persediaan suku cadang yang baik. 

Dalam pengelolaan persediaan suku cadang, 
kegiatan manajemen meliputi kegiatan 
perencanaan, pemesanan, pembelian, 
penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. 
Diantaranya yang sangat penting bagi 
pengelolaan suku cadang adalah mengambil 
keputusan dalam hal kapan untuk memesan 
kembali, berapa banyak yang harus di pesan dan 
berapa banyak yang harus di keluarkan untuk 
operasional kendaraan. 

Pada dasarnya sistem akuntansi diterapkan 
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
pengelolaan yang baik didalam suatu 
perusahaan. Sistem akuntansi merupakan sistem 
informasi yang menyajikan laporan yang 
diperlukan oleh pimpinan perusahaan untuk 
pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan 
yang tepat selama berlangsungnya proses 
manajemen mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian terhadap hasil 
pelaksanaan tersebut. 

Suatu sistem informasi akuntansi persediaan 
terdiri dari sistem, yang terdiri dari fisik 
maupun nonfisik yang saling berhubungan dan 
berintegrasi untuk mengolah data persediaan 
menjadi suatu informasi persediaan yang 
diperlukan untuk dapat menangani hal-hal 
seperti  peningkatan efisiensi dan efektifitas 
persediaan, menurunkan resiko-resiko yang 
muncul demi mempertahankan kontinuitas 
perusahaan dan meningkatkan penanganan 
persediaan baik pemasukan, penyimpanan dan 
pemakaian. 

 Peningkatan arus informasi dengan 
diterapkan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan yang diharapkan untuk dapat 
mengefisiensikan dan pengefektifan persediaan, 
seperti pada perusahaan-perusahaan pada 
umumnya. Perusahaan biasanya menggunakan 
sistem informasi untuk meningkatkan kinerja 
manajer, agar informasi yang dihasilkan mampu 
memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk 
memberikan ketepatan informasi akuntansi 
persediaan yang akurat dan berkualitas.  

PT Roda Perkasa adalah sebuah perusahaan 
jasa yang bergerak dibidang angkutan Holcim 
dan Indocement yang kegiatan utamanya adalah 
mengirimkan bahan-bahan matrial tersebut ke 
tempat tujuan yang telah ditentukan. Untuk 
kelancaran aktivitasnya, perusahaan tidak 
terlepas dari tersedianya berbagai jenis 
persediaan suku cadang terutama sparepart. 

Persediaan suku cadang adalah merupakan 
barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan 
yang digunakan untuk operasional kendaraan 
yang merupakan jumlah dan bagian terbesar 
yang menunjang efektifitas operasi perusahaan. 

Pengelolaan suku cadang merupakan suatu 
fase dalam proses pengendalian suku cadang 
dan mempengaruhi setiap fungsi seperti 
pembelian, penyimpanan, pemakaian dan 
akuntansi. Pengelolaan suku cadang yang baik 
harus mempertimbangkan semua faktor secara 
wajar dengan memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan operasi, biaya dan keperluan operasi 
kendaraan. 

Dalam suatu perusahaan jasa, transaksi 
pembelian merupakan kegiatan transaksi yang 
frekuensinya cukup tinggi. Pembelian yang baik 
harus dilakukan melalui proses perbandingan 
harga dari beberapa pemasok dengan kualitas 
terjamin, waktu pengiriman yang tepat, dan 
persyaratan pembayaran yang menguntungkan 
perusahaan. 

Agar terciptanya transaksi kegiatan 
pembelian yang seragam, perlu ditetapkan suatu 
prosedur pembelian yang standar. Demikian pula 
dengan pengelolaan suku cadang. Sistem 
informasi akuntansi pengelolaan suku cadang 
yang berfungsi agar manajemen dapat 
terencana dan terkendali dengan baik dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Semua 
kegiatan tersebut kemudian harus dicatat dalam 
suatu sistem akuntansi pengelolaan suku 
cadang. 

Dalam hal pengelolaan suku cadang, sistem 
akuntansi berperan didalam perencanaan dan 
pengelolaan suku cadang agar sesuai dengan 
prosedur, cara dan metode yang telah 
ditetapkan oleh manajemen. Agar sistem 
akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka 
Sistem Informasi Akuntansi sangat berperan 
didalamnya. 

Dalam sistem informasi akuntansi harus 
dapat menyediakan informasi yang menunjang 
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dalam pengambilan keputusan, menyediakan 
informasi yang mendukung operasi harian, 
menyediakan informasi menyangkut pengelolaan 
kekayaan. Sistem informasi akuntansi 
merupakan kumpulan dari berbagai prosedur 
dan merupakan satu kesatuan sistem 
operasional perusahaan. 

Berdasarkan dengan kemajuan teknologi 
informasi pada saat ini, hampir semua 
perusahaan telah menerapkan sistem informasi 
berbasis komputer untuk menunjang kegiatan 
pengolahan data dan pelaporan informasi di 
berbagai bidang kegiatan. Sistem informasi 
sangat membantu kelancaran perusahaan, baik 
dari segi operasional seperti pengelolaan 
transaksi-transaksi rutin perusahaan untuk 
memperoleh informasi yang akurat, tepat 
waktu, dan relevan. Sehingga informasi tersebut 
bebas dari kesalahan, tidak menyesatkan, 
informasi yang disampaikan pun tidak terlambat 
dan memiliki manfaat untuk pemakaiannya. 

Penerapan sistem informasi berbasis 
komputer pada perusahaan sangat membantu 
dalam pengolahan data transaksi, pencatatan, 

pengawasan, dan pelaporan hasil kegiatan serta 
pelaporan persediaan. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 
efektif dan efisien bagi perusahaan maka 
dibuatlah suatu sistem informasi akuntansi yang 
memberikan informasi dari semua aktivitas 
perusahaan. Salah satu program aplikasi 
pengolahan data yang berbasis komputer yaitu 
program IAS. Program IAS adalah program yang 
dibuat berdasarkan permintaan PT. Roda 
Perkasa yang diharapkan dapat mendukung 
kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Roda 
Perkasa yang berlokasi di Jl. Raya Kranggan Ds. 
Puspasari No. 117, Citeureup-Bogor. Waktu 
pelaksanaan penelitian ini bersifat cross-
sectional, yaitu dilakukan dalam satu kali waktu 
atau rentang waktu tertentu saja, yaitu untuk 
satu periode saja dari bulan Maret 2009 - Juni 
2009. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif analisis. 

  
Tabel 1 

Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel/ Sub Variabel Indikator Skala/Ukuran 

Penerapan sistem 
informasi akuntansi 
dengan program IAS 

 Sistem dan prosedur program IAS di perusahaan 
seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran 
barang 

 Proses input transaksi penerimaan dan pengeluaran 
barang 

 Laporan penerimaan dan pengeluaran barang dapat 
dilihat setiap waktu. 

 Ordinal 
 
 
 Ordinal  
 
 Ordinal 
 

Pengelolaan 
persediaan suku 
cadang 

 Pelaporan persediaan suku cadang atas penerimaan 
dan pengeluaran barang lebih efektif. 

 Laporan yang dihasilkan up-to date 

 Ordinal  
 
 Ordinal  

 
Sumber perolehan data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : (1) Data primer dan (2) Data sekunder 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
penulis adalah sebagai berikut : (1) (Field 
Research (Penelitian Lapangan). Dalam 
penelitian lapangan untuk penelitian ini, penulis 
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu: (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) 
Pengumpulan dan analisis data tertulis.; (2) 
Library Research (Studi Kepustakaan) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Evaluasi atas Penerapan Program IAS Dalam 

Kaitannya dengan Pengelolaan Persediaan 
Suku Cadang 

 
Dalam suatu perusahaan yang hanya terdiri 

dari beberapa transaksi atau hanya sedikit 

transaksi, maka semua aktivitas atau kegiatan 
yang terjadi dapat dilakukan secara manual. 
Tetapi apabila perusahaan semakin 
berkembang, maka jumlah transaksi akan 
bertambah banyak sehingga tidak mungkin 
dapat dilakukan secara manual semua aktivitas 
atau kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. 

Keadaan tersebut menyebabkan manajemen 
harus menggunakan suatu cara untuk aktivitas 
dan kegiatannya di perusahaan. Oleh karena itu, 
manajemen perusahaan memerlukan suatu 
sistem informasi akuntansi yang berguna untuk 
mengamankan harta perusahaan, mengontrol 
persediaan dan keandalan data akuntansi, dan 
mempermudah pekerjaan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah 
satu cara agar suatu perusahaan  berjalan 
dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan 
yang ingin dicapai. Dalam menentukan kualitas 
dan kuantitas persediaan suku cadang yang 
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paling efisien dan efektif, maka perusahaan 
harus melakukan pengelolaan yang baik dalam 
hal pembelian, pengeluaran dan catatan-catatan 
persediaan suku cadang. Dengan begitu 
perusahaan tidak akan mengalami kerugian 
karena terlalu banyak atau sedikit menyimpan 
persediaan suku cadang. Jika penyimpanan 
persediaan suku cadang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku pada perusahaan dan 
juga tidak memenuhi permintaan barang untuk 
kendaraan yang memerlukan maka kendaraan 
tidak akan dapat beroperasi atau dapat 
menghambat operasional kendaraan tersebut. 

Pada umumnya perusahaan sudah 
menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer dalam pengelolaan data perusahaan. 
Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan data 
berjalan secara efektif dan efisien, sehingga 
dapat memperlancar operasional perusahaan. 
Dengan dirancangnya suatu sistem berbasis 
komputer, diharapkan proses penyajian 
informasi terutama informasi persediaan suku 
cadang dapat dilakukan secara cepat dan akurat 
untuk dapat membantu aktivitas operasional 
perusahaan. 

Dengan semakin bertambah pesatnya 
perusahaan, maka jumlah kendaraan yang 
dimiliki perusahaan pun semakin banyak juga 
jumlahnya. Maka dari itu karena jumlah 
kendaraan yang dimiliki perusahaan semakin 
banyak maka persediaan suku cadang pun harus 
sangat memadai karena untuk menunjang 
aktivitas kendaraan tersebut. Jenis persediaan 
yang dimiliki sangat beragam dan sangat 
bernilai, maka diperlukan suatu program yang 
dapat mengelola persediaan suku cadang. Proses 
pengelolaan persediaan suku cadang dengan 
menggunakan program IAS menjadikan segala 
sesuatunya lebih mudah dan efisien sehingga 
bagian gudang dapat mengetahui jumlah stock 
akhir persediaan suku cadang dan barang-barang 
yang dibutuhkan secara cepat oleh kendaraan-
kendaraan. 

Program IAS merupakan suatu sistem 
informasi akuntansi terpadu yang dirancang 
khusus untuk mengelola semua persediaan suku 
cadang. Program IAS merupakan sebuah 
software akuntansi yang telah diprogram 
sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 
user agar proses penerimaan dan pengeluaran 
barang dapat dikelola dengan baik. Dengan 
adanya program IAS, maka secara otomatis 
sistem akan memperlihatkan setiap terjadi 
perubahan persediaan suku cadang, sehingga 
informasi yang dihasilkan akan akurat dan up to 
date. Laporan mengenai stock persediaan suku 
cadang sangatlah penting bagi perusahaan 
karena informasi ini dibutuhkan pihak 
manajemen dalam operasional perusahaan agar 
dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Untuk itu perusahaan harus memiliki suatu 
sistem yang terpadu yang dapat membantu 
dalam mengatur persediaan suku cadang, 
sehingga dapat menghasilkan suatu informasi 
persediaan suku cadang yang cepat dan akurat. 
Contohnya mengenai laporan stock persediaan 
suku cadang, dari laporan ini pihak manajemen 
dapat mengetahui jumlah stock akhir yang ada 
di gudang. Selain itu, program IAS diharapkan 
tidak hanya dapat menghasilkan informasi 
jumlah stock akhir saja tetapi dapat juga 
membantu bagian accounting dalam membuat 
laporan keuangan perusahaan mengenai asset 
perusahaan sehingga perusahaan dapat 
mengetahui asset yang terdapat dalam 
perusahaan.  

Jumlah persediaan suku cadang mempunyai 
pengaruh langsung terhadap pelaporan atas 
perusahaan. Persediaan suku cadang juga 
sebagai suatu faktor dalam operasional 
kendaraan. Dengan demikian, program IAS untuk 
persediaan suku cadang memiliki peranan sangat 
penting dalam perusahaan sehingga dapat 
memantau stock persediaan setiap saat dan juga 
sangat berperan sebagai penyedia data. 
Pelaporan persediaan suku cadang bersumber 
dari bon sparepart yang tersedia yang kemudian 
di input kedalam program IAS. 

Pengelolaan persediaan suku cadang dengan 
menggunakan program IAS ini dibutuhkan untuk 
mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan 
maupun penyelewengan di dalam perusahaan. 
Hal ini memungkinkan perusahaan memenuhi 
sasaran-sasaran yang ada secara lebih baik 
dalam pengelolaan persediaan. Sistem 
pengelolaan persediaan suku cadang dengan 
program IAS ini untuk memperkuat laju konversi 
dan efisiensi, utamanya karena volume transaksi 
dan volume persediaan suku cadang relatif 
besar. Penggunaan sistem pengelolaan 
persediaan dengan program IAS ini lebih 
ekonomis untuk aplikasi-aplikasi seperti itu 
karena peningkatan jumlah transaksi yang 
relatif besar. Sistem pengelolaan  persediaan 
dengan menggunakan program IAS ini juga dapat 
menyediakan informasi mutakhir secara tepat 
waktu dan fleksibel. 

Walau pengelolaan persediaan suku cadang 
telah menggunakan program IAS, tetapi 
sebaiknya dalam pengelolaan persediaan suku 
cadang tetap harus melakukan stock opname 
atas persediaan suku cadang yang ada dalam 
gudang persediaan. Tidak memungkinkan jika 
terjadi kekeliruan atas jumlah stock persediaan 
yang terdapat dalam gudang persediaan. Stock 
opname sebaiknya dilakukan di setiap periode 
untuk meyakinkan lagi bahwa laporan yang 
dihasilkan oleh program IAS sesuai dengan 
dokumen yang ada dengan fisik yang terdapat 
dalam gudang persediaan. 
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Selain itu juga, sistem pengelolaan 
persediaan suku cadang dengan menggunakan 
program IAS yang diterapkan oleh PT. Roda 
Perkasa ini mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam perusahaan, karena sistem 
pengelolaan persediaan dengan berbasis 
komputer merupakan suatu alat bantu bagi 
manajemen dalam menjalankan tugasnya, yaitu 
untuk mengawasi jumlah persediaan yang ada di 
perusahaan agar terhindar dari hal-hal yang 
tidak diinginkan yang dapat merugikan 
perusahaan. 

Jika suatu perusahaan dalam melaksanakan 
kegiatan transaksinya masih dilakukan secara 
manual, betapa rumit, membutuhkan banyak 
waktu dan tenaga untuk mengerjakannya. 
Proses pencatatan persediaan suku cadang 
secara manual dimulai dari mencatat semua 
transaksi yang terjadi diatas kertas, berikutnya 
adalah pemindahbukuan (posting) data dari 
secarik kertas ke kartu stock persediaan. 
Pencatatan persediaan secara manual 
memerlukan beberapa langkah / tahapan dalam 
pengerjaannya. Jika perusahaan melakukan 
transaksi pembelian, maka data yang dicatat 
hanya pembelian suku cadang saja begitu pula 
pada saat perusahaan melakukan pemakaian / 
pengeluaran barang dari gudang untuk 
kebutuhan kendaraan maka yang dicatat hanya 
pemakaian / pengeluaran barang saja. Jadi 
untuk mengetahui berapa jumlah persediaan 
yang tersedia / tersisa di gudang, jumlah 
pembelian dan jumlah pemakaian, dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan persediaan 
suku cadang maka petugas yang bersangkutan 
tidak dapat mengetahuinya dengan cepat karena 
untuk mengetahui itu semua harus menunggu 
sampai pada saat tidak ada lagi transaksi 
pemakaian / pembelian suku cadang, barulah 
petugas yang bersangkutan menghitungnya. Hal 
ini dapat mengakibatkan informasi yang 
dihasilkan datangnya terlambat, sehingga dapat 
menghambat manajer untuk mengambil 
keputusan dalam mencapai tujuan sesuai 
dengan yang diharapkan. Kemampuan manusia 
dalam bekerja sangat terbatas. Jika manusia 
bekerja melebihi batas waktu dan tenaga yang 
dimilikinya maka ia akan mengalami tekanan 
mental. Selain tekanan mental, berbagai 
kelemahan yang dimiliki manusia seperti kondisi 
fisik yang tidak selalu stabil, cepat lelah, lupa, 
dan lain sebagainya dapat menyebabkan 
terhambatnya kegiatan yang dilakukan. Pada 
saat mengalami tekanan dan kelelahan, maka 
kecermatan dan ketelitian manusia akan 
mengalami penurunan dan pada saat seperti itu 
berbagai kesalahan bisa saja terjadi pada 
pengerjaan yang dilakukannya. Misalnya saja 
pada saat petugas bersangkutan mengisi kartu 
stock persediaan, transaksi yang seharusnya 
menjadi penerimaan, malah ditulis sebagai 

pengeluaran atau sebaliknya. Hal ini disebabkan 
karena berbagai kelemahan yang dimiliki oleh 
manusia cepat lelah, kondisi fisik yang kurang 
sehat, tidak konsentrasi, kurang teliti, dan lain 
sebagainya. Kesalahan juga dapat terjadi pada 
saat petugas yang bersangkutan menghitung 
data dengan menggunakan kalkulator, karena 
setiap kali dihitung ulang hasilnya berbeda-
beda. Hal ini disebabkan karena berbagai 
kelemahan yang dimiliki manusia.  

Maka daripada itu perusahaan sangat 
membutuhkan komputer sebagai alat bantunya. 
Dengan pengolahan berbasis komputer dalam 
sistem informasi akuntansi, masalah kecepatan 
dalam memperoleh informasi dapat lebih 
teratasi. Komputer memang sudah teruji tingkat 
kecepatan prosesnya, dengan kemampuan 
tersebut manusia tidak perlu lagi mempersulit 
diri dan menghabiskan waktu untuk 
mengerjakan yang lain karena dari mulai proses 
input transaksi penerimaan, pengeluaran sampai 
pembuatan laporan persediaan sudah dikerjakan 
oleh komputer, dan hanya memerlukan seorang 
operator untuk menjalankannya, pada sistem 
akuntansi berbasis komputer, manusia sebagai 
operator sistem tinggal memasukkan data-data 
awal ke dalam komputer saja dalam waktu 
singkat setelah data dimasukkan, informasi 
akuntansi yang dibutuhkan sudah dapat langsung 
ditampilkan, jadi apabila manajer / pihak yang 
berkepentingan lainnya ingin mengetahui berapa 
jumlah persediaan yang tersedia / tersisa di 
gudang, jumlah pembelian dan jumlah 
pemakaian suku cadang, maka dapat 
mengetahuinya dengan cepat, karena saldo akan 
terhitung setiap kali terjadi transaksi. Adapun 
kelemahan yang dimiliki komputer diantaranya 
adalah perangkat kerasnya rusak, operatornya 
salah dalam memasukkan data atau manusianya 
tidak mengerti akuntansi, perangkat lunaknya 
(software) terkena virus komputer. Maka 
daripada itu kita harus melakukan pemeliharaan 
dan perawatan perangkat keras (komputer) 
misalnya melakukan pemeriksaan 1 (satu) bulan 
sekali. 

Informasi yang diperlukan untuk penafsiran 
kebutuhan kendaraan yang akan datang atas 
suatu barang dan pemakaian dapat dihasilkan 
oleh sistem informasi yang formal dalam suatu 
organisasi. Terjadinya persediaan karena 
perusahaan melakukan pembelian barang 
kemudian dari barang yang ada didalam 
perusahaan dilakukan pemakaian untuk 
pemeliharaan kendaraan, maka operasional 
perusahaan akan menjadi lancar. Oleh karena 
itu banyak juga informasi yang dapat diperoleh 
dari adanya sistem pengelolaan persediaan ini, 
antara lain : 
1. Laporan mengenai stock barang yang ada 

perjenis barang. 
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2. Laporan mengenai jumlah barang yang 
diterima dan jumlah barang yang dikeluarkan 
perjenis barang. 

3. Laporan mengenai titik balik persediaan yang 
harus dilakukan pemesanan. 

4. Laporan mengenai pembelian barang yang 
terjadi. 

5. Laporan mengenai pemakaian barang yang 
terjadi. 
Secara umum, pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi persediaan suku cadang dengan 
program IAS di PT. Roda Perkasa adalah sebagai 
berikut : 
1. Input data 

Input data adalah merupakan suatu proses 
untuk menginput semua dokumen transaksi 
yang terkait ke dalam program IAS yang telah 
disediakan baik itu transaksi pembelian / 
pemakaian suku cadang.  

2. Proses 
Proses penginputan transaksi dilakukan 
setiap harinya. Setelah datanya masuk semua 
/ terkumpul maka bagian yang bersangkutan 
akan menginput di masing-masing menu 
transaksi sesuai dengan jenis transaksinya. 
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 
pada saat manajer ingin mengetahui berapa 
jumlah pembelian, berapa jumlah 
pemakaian, dan berapa jumlah dana yang 
telah dikeluarkan. Jika terjadi transaksi 
pembelian, maka akan di input di menu 
transaksi pembelian untuk masing-masing 
supplier. Jadi satu dokumen untuk satu 
supplier. Jika terjadi pemakaian suku cadang 
maka akan di input ke dalam menu transaksi 
pengambilan.  
Cara perhitungan saldo akhir di laporan 
bulanan persediaan oleh program IAS di PT. 
Roda Perkasa adalah sebagai berikut : 
Stock akhir : Stock awal + Penambahan 
barang dari supplier – Pemakaian suku 
cadang untuk kendaraan 

3. Output 
Output yang dihasilkan adalah laporan stock 
bulanan persediaan barang suku cadang. Dari 
laporan tersebut diketahui berapa jumlah 
saldo awal, saldo akhir, dan jumlah 
pemakaian barang dan harga pokok rata-rata 
pembelian, hal ini akan dijadikan dasar oleh 
manajer dalam menentukan berapa banyak 
suku cadang yang akan dibeli. 
 
Sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

pada PT. Roda Perkasa secara terkomputerisasi 
meliputi menu-menu seperti penerimaan dan 
pengeluaran barang, yang pelaksanaannya telah 
dilaksanakan sesuai dengan wewenang masing-
masing bagian yang bersangkutan. Dalam sistem 
informasi akuntansi dengan program IAS tetap 
mengikuti proses akuntansi seperti proses 
akuntansi secara manual, namun tidak sama 

persis seperti pada proses akuntansi manual. 
Otomatisasi proses akuntansi dengan program 
IAS berawal dari transaksi sehari-hari dan kita 
hanya menginput trasaksi tersebut. Laporan 
stock persediaan suku cadang secara otomatis 
sudah terisi. Dengan demikian, setiap transaksi 
secara otomatis akan dapat mempengaruhi 
laporan stock persediaan suku cadang.  

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan data dan  pembahasan yang ada 

mengenai evaluasi atas penerapan Sistem 
Informasi Akuntansi dengan program IAS dalam 
kaitannya dengan pengelolaan persediaan suku 
cadang yang diperoleh dari PT. Roda Perkasa, 
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. PT. Roda Perkasa merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa angkutan 
semen. PT. Roda Perkasa sudah 
menggunakan sistem informasi berbasis 
komputer dalam pengelolaan persediaan suku 
cadang. Karena persediaan suku cadang yang 
dimiliki sangat beragam jenisnya. 

2. Program IAS merupakan sistem informasi 
akuntansi yang dirancang khusus untuk 
memenuhi kebutuhan persediaan suku 
cadang PT. Roda Perkasa dan sudah 
diterapkan sejak tahun 1995.  

3. Program IAS yang digunakan dapat 
menyimpan data transaksi dengan jumlah 
yang banyak serta pengelolaan data yang 
menghasilkan informasi atau laporan yang 
akurat dan up to date.  

4. Untuk pencatatannya baik dalam penerimaan 
dan pengeluaran suku cadang, dicatat 
dengan menggunakan metode rata-rata 
tertimbang sehingga praktis dalam 
mengeluarkan barangnya. 

5. Proses pembuatan purchase order (PO), bon 
sparepart, kartu stock persediaan masih 
dilakukan dengan cara manual 

6. Pihak manajemen tetap menerapkan 
pengelolaan persediaan secara manual 
sehingga dapat membandingkan dengan 
program IAS, untuk itu harus dilakukan 
kerjasama yang baik antar purchasing dan 
bagian gudang. 

7. Program IAS dapat memberikan proses 
pengelolaan persediaan suku cadang yang 
efektif, karena program dapat melakukan 
transaksi penerimaan dan pengeluaran suku 
cadang yang berjumlah banyak dengan cepat 
dan akurat. Selain itu informasi mengenai 
jumlah atau stock akhir persediaan suku 
cadang dapat diperoleh setiap saat pada 
waktu dibutuhkan. 

8. Laporan persediaan suku cadang yang 
dihasilkan dari program IAS sangat membantu 
accounting dalam membuat laporan 
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keuangan perusahaan untuk dapat melihat 
jumlah aktiva lancarnya. 
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