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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis sekarang ini semakin pesat, terlihat dari timbulnya 

perusahaan baru yang semakin maju.Persaingan antar perusahaan pun semakin 

meningkat dan semakin ketat, tisak lepas dari permintaan konsumen yang semakin 

meningkat karena banyaknya kebutuhan.Perusahaan pada umumnya tidak hanya ingin 

memperoleh laba yang sebesar – besarnya tapi juga ingin mengembangkan nilai 

perusahaan.Untuk mencapainya perusahaan harus memiliki manajemen yang bagus. 

Besarnya perusahaan berbanding lurus dengan masalah yang akan dihadapi perusahaan, 

maka semakin besarnya perusahaan, semakin besar pula masalah yang harus dihadapi 

perusahaan.  

Pada jaman sekarang ini merupakan jaman kemajuan teknologi, yang membuat 

kebutuhan akan teknologi informasi pada berbagai bidang menjadi sangat penting, tidak 

terkecuali dalam bidang bisnis. Maka perlu adanya sistem pengendalian yang 

mengontrol teknologi informasi tersebut agar dapat bermanfaat dengan maksimal dan 

baik dalam menjalankan perannya. Jika teknologi tersebut berjalan dengan baik maka 

teknologi tersebut akna memberikan nilai tambah dalam kualitas bisnis. 

Menurut Martin et al (2002) yang dikutip oleh Olivia Gabriela Ananda, 

teknologi informasi adalah teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi.Saat ini tujuan bisnis organisasi tidak bisa lepas dari peran 

teknologi informasi.Karena hampir seluruh kegiatan bisnis mebutuhkan informasi 

yang saling terkait. 
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Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang tepat waktu, akurat, dan 

relevan. Informasi-informasi tersebut bertujuan untuk membantu jalannya proses 

perusahaan dan menambah nilai pelayanan perusahaan, dengan meningkatkan 

efisiensi dari perusahaan. Teknologi informasi diharapkan dapat membantu 

perusahaan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan perusahaan dengan lebih 

praktis. 

Penerapan teknologi informasi untuk kegiatan bisnis saat ini mulai dilakukan 

oleh banyak perusahaan. Perusahaan menerapkan teknologi informasi tersebut 

bertujuan untuk mengontrol seluruh kegiatan perusahaan dan menekan tingkat 

kesalahan yang terjadi. 

Perusahaan yang sudah menerapakan sistem informasi dalam kegiatan 

perusahaannya antara lain adalah PT Laris Sentosa Indonesia, penerapan sistem 

informasi ini sudah berjalan sejak tahun 2015. Sistem informasi ini diterapkan untuk 

memaksimalkan seluruh kegiatan perusahaan. Sistem ini diakses oleh karyawan PT 

Laris Sentosa Indonesia pada tiap-tiap bagiannya. 

Pada PT Laris Sentosa Indonesia belum melakukan evaluasi sistem informasi 

yang berjalan. Untuk mengetahui tingkat efektif dari sistem informasi tersebut maka 

perlu dilakukan evaluasi. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan pada sistem 

informasi, maka perusahaan dapat mengambil langkah untuk memperbaiki sistem 

pengendalian internal-nya. Dengan semakin baiknya pengendalian internal 

perusahaan maka dapat meningkatkan nilai dari perusahan tersebut. 

Penulis melakuakn evaluasi terhadap sistem pengendalian internal proses 

produksi pada PT Laris Sentosa Indonesia. Proses produksi menjadi bagian yang 

paling penting dalam jalannya kegiatan perusahaan. Pengawasan ketat sangat perlu 
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dilakukan dalam proses produksi, karena proses produksi mengandung unsur-unsur 

yang sangat penting dalam memantau kemajuan perusahaan. Evaluasi sistem 

pengendalian internal perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelamhan 

tersebut. 

Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan 

pengawasan dalam kegiatan operasional.Pengawasan meliputi tugas, tanggungjawab 

dan wewenang perusahaan. Untuk melakukan hal tersebut perusahaan membutuhkan 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalaah : bagaimana kondisi Sistem 

Pengendalian Internal proses produksi pada PT Lari Sentosa Indonesia? 

(Pengendalian umum dan Pengendalian Aplikasi) 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi Sistem Pengendalian 

internal proses produksi pada PT Laris Sentosa Indonesia, mencakup pengendalian 

umum dan pengendalian aplikasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi penulis 

Menerapkan dan menambah pengalaman dari pengetahuan teori-teori yang 

sudah dipelajari. 

1.4.2. Bagi perusahaan 

Dapat mengetahui kelemahan-kelamahan yang terdapat pada sistem 

pengendalian internal perusahaan. Sehingga dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan tersebut dari hasil evaluasi sistem pengenalian internal yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 
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1.4.3. Bagi pembaca 

Menjadi bahan acuan atau referensi para pembaca untuk menyelesaikan 

masalah. 

1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan maka 

penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

 

Analisis Sistem Pengendalian Internal pada proses Produksi di PT Laris 

Sentosa Indonesia 

Pengendalian Umum : 

(Wing Wahyu W. 2006) 

1. Pengawasan Personalia 

2. Pengawasan Keamanan File 

3. Rencana untuk Kondisi 

Darurat dan Backup 

4. Pengawasan Fasilitas 

Komputer 

5. Akses terhadap file komputer 

 

Keunggulan dan Kelemahan Sistem 

Pengendalian Aplikasi : 

(Krismiaji, 2002) 

1. Pengendalian Boundry 

2. Pengendalian Sumber Data 

3. Program Validasi Input 

4. Pengendalian Pengolahan 

data dan Pemeliharaan file 

5. Pengendalian Output 

Usulan Perbaikan Sistem 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka pikir, dan 

Sistematika Penulisan penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, teori, dan kosep pengembangan 

Sistem Informasi yang menguraikan proses, metodologi dan tahap-

tahap pengembangan serta alat uji yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan secara umum sumber dan jenis data dalam 

penelitian ini serta tahap-tahap pengumpulan data. 

BAB IV  HASIL ANALISIS 

Bab ini memuat hasil dari analisis data yang mengandung informasi-

informasi yang diperlukan untuk meguraikan permasalahan penelitian 

ini. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian dan hasil analisis 

dari bab sebelumnya. 

  


