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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Twelve Café Semarang 

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini adalah 

Twelve Café Semarang yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

penjualan makanan dan minuman (café). Yang berlokasi di Jalan Brotojoyo Timur 

12 B Semarang. Twelve Café Semarang berdiri sejak tanggal 12 Agustus 2018 dan 

mempunyai karyawan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 

orang perempuan. Sejak berdiri sampai sekarang Twelve Café Semarang 

mempunyai omzet sekitar 40 juta sampai 50 juta per bulan. Selama ini Twelve Café 

Semarang penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi penjualan Moka Pos tetapi system informasi akuntansi 

penjualan masih sederhana yang hanya bisa untuk pencatatan kas masuk dan kas 

keluar saja, tidak sampai membuat laporan neraca dan laporan laba rugi. 

Gambar 4.1. Struktur organisasi Twelve Café Semarang 
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Dari gambar tersebut dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing jabatan sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Pemilik perusahaan seseorang yang menanamkan hartanya sebagai modal 

perusahaan dan memiliki hak atas profit perusahaan. Adapun tugas dari 

pemilik adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin dan mengatur jalannya perusahaan. 

b. Mengatur dan mengendalikan karyawan. 

c. Memegang kendali penuh atas hubungan perusahaan dengan pihak-

pihak luar yang menjalin kerjasama dengan Twelve Cafe. 

d. Melaksanakan keputusan untuk mencapai perencanaan yang sudah 

ditentukan perusahaan. 

 

 

2. Manager 

Manajer perusahaan adalah seseorang yang ditugasi atau diberi kewenangan 

oleh pemilik perusahaan untuk mengelola proses bisnis di perusahaan. 

Manager bertugas mengawasi dan membawahi 3 bidang, yaitu administrasi 

keuangan, pramusaji, dan juru masak. Tugas-tugas dari seorang manajer 

adalah: 

a. Mengawasi jalannya proses operasional Twelve Cafe.  

b. Mengkoordinasi bahan-bahan operasional Twelve Cafe. 

c. Mengkoordinasi staff yang sedang bertugas. 
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d. Mengkoordinasi segala kebutuhan Twelve Cafe. 

e. Bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional Twelve 

Cafe. 

f. Mempunyai inovasi atau ide unik untuk perkembangan Twelve 

Cafe. 

3. Juru Masak 

Juru masak adalah seseorang yang bertugas memasak dan mengolah menu 

masakan yang dipesan oleh konsumen. Juru masak dipilih yang sudah 

handal dan berpengalaman dalam jenis makanan yang ada di Twelve Cafe. 

Tugas lain dari juru masak adalah: 

a. Menerima menu pesanan dari tamu kemudian menyiapkannya. 

b. Bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional Twelve 

Cafe. 

c. Membantu pramusaji. 

d. Menjaga kebersihan dapur 

4. Pramusaji 

Pramusaji adalah seseorang yang bertugas untuk menyambut kedatangan 

konsumen dan memberikan menu makanan dan minuman, serta 

mengantarkan makanan dan minuman yang sudah dipesan konsumen. 

Pramusaji bertanggung jawab atas semua pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen Twelve Cafe. Tugas-tugas pramusaji yaitu: 

a. Melayani, menerima pesanan, dan memastikan pesanan sudah sesuai 

dengan membacakan ulang kepada konsumen. 
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b. Mengetahui produk yang dijual. 

c. Melaporkan pesanan dengan memberikan menu pesanan kepada 

Juru Masak. 

d. Memperhatikan kebutuhan konsumen. 

e. Mengantarkan menu pesanan yang sudah dibuat oleh Juru Masak. 

f. Memastikan semua pesanan telah diterima konsumen dan 

memastikan diantar pada meja yang benar. 

g. Menyerahkan menu pesanan konsumen kepada kasir. 

h. Mengantarkan alat-alat dan sisa makanan yang telah dipakai 

konsumen ke bagian umum untuk segera dibersihkan 

5. Kasir 

Kasir adalah seseorang yang bertanggung jawab mengurus segala urusan 

keluar masuknya uang dan mengatur pembukuan keuangan dan melayani 

segala pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Tugas dari kasir adalah: 

a. Menginput dan mencetak ulang pesanan konsumen. 

b. Menerima pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. 

c. Menerima segala bentuk titipan atau pesan yang ditujukan kepada 

manajer atau pimpinan. 

d. Memberikan laporan pada pemilik. 

e. Mencatat semua pembukuan yang menyangkut pada kegiatan 

Twelve Café. 

f. Melakukan pembayaran kepada pemasok bahan baku. 

g. Mengelola keuangan Twelve Cafe. 
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h. Menyimpan dokumen yang menyangkut keuangan. 

6. Bagian Umum 

a. Membersihkan area Twelve Cafe agar selalu tampak bersih dan rapi. 

b. Membersihkan toilet dan tempat cuci tangan, serta membersihkan 

peralatan makan yang kotor. 

Kegiatan Usaha 

1. Jam Operasional 

Twelve Cafe beroperasi setiap hari (Senin-Minggu). Twelve Cafe 

beroperasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 22.00 setiap harinya, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan makan siang dan malam konsumen. 

Hari sabtu, minggu atau hari-hari besar juga buka untuk tetap melayani para 

konsumen yang ingin menikmati jasa di Twelve Cafe. 

2. Fasilitas yang diberikan kepada Konsumen Agar dapat memberikan 

kenyamanan, rasa aman, kemudahan serta pelayanan yang optimal kepada 

konsumen, Twelve Café Semarang menyediakan fasilitas sebagai berikut: 

a. Ruang indoor yang ber-AC dan outdoor 

b. Beberapa sofa yang nyaman 

c. Tempat parker 

d. Toilet dan tempat cuci tangan yang bersih dan nyaman. 

e. Wi-fi. 

3. Skema Pelayanan dan Pemesanan Menu 
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Adapun skema pelayanan yang diberikan oleh Twelve Cafe, juga 

pelayanan dan pemesanan menu hingga transaksi yang dilakukan oleh 

konsumen adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Skema Pelayanan 

 

4. Menu Yang Ditawarkan 

Twelve Café bergerak dalam bidang jasa, yang terdiri dari berbagai 

jenis makanan dan minuman. Suatu cafe pasti menawarkan beraneka ragam 

jenis makanan dan minuman, baik makanan dan minuman lokal maupun 

yang diadaptasi dari luar Indonesia. Keanekaragam menu yang ditawarkan 

Twelve Cafe akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan daya tarik 

bagi konsumen. Menu merupakan alat pemasaran yang sangat kuat dalam 
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suatu cafe. Twelve Cafe menyediakan berbagai menu makanan dan 

minuman. Harga makan dan minuman yang disediakan oleh Twelve Cafe 

sangat beraneka ragam dengan harga yang terjangkau oleh seluruh 

kalangan. 

 

4.2.  Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Twelve Café Semarang 

Dijalankan 

Berdasarkan  permasalahan yang dihadapi Twelve Café maka dilakukan 

evaluasi sistem informasi akuntansi pada Twelve Café Semarang dijalankan yang 

digambarkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Twelve Café Semarang  

Keterangan Indikator  Admin  Karyawan 1 Karyawan 2 Evaluasi Yang Dilakukan Alternatif hasil Kesimpulan 
Penerapan sistem 
informasi akuntansi 
penjualan merupakan 
kebutuhan Twelve 
Café Semarang untuk 
unggul atau berhasil 
dalam situasi 
kompetisi. Penerapan 
sistem informasi 
akuntansi penjualan 
mempunyai 
hubungan dengan 
pengambilan 
keputusan untuk 
menyediakan 
informasi penjualan, 
yakni dalam hal 
peningkatan volume 
penjualan bagi 
perusahaan yang 
berorientasi pada 
optimalisasi laba. 

1. Manfaatnya untuk 
mendapatkan 
informasi laba 

2. Ekonomis, tidak 
memerlukan 
banyak biaya. 

3. Fleksibel, dapat 
digunakan untuk 
pencatatan dan 
pembuatan laporan 

4. Keamanannya 
terjamin. 

● Manfaat yang 
diberikan 
sangat 
membantu 
sekali dalam 
membuat 
pencatatan 
pelaporan 
keuangan 
serta laba 
yang 
dihasilkan 
lebih mudah 
terlihat. 

● Sudah cukup 
baik. serta 
informasi 
yang 
dibutuhkan 
untuk 
menentukan 
laba sudah 
bisa terlihat 
dengan baik. 
Walaupun 
terkadang 
masih kurang 
tepat karena 
ada salah 
dalam 
penulisan 

● Manfaatnya 
memudahkan 
dalam pencatatan 
informasi 
akuntansi yang 
terkait Twelve 
Café 

● Penerapannya 
sudah cukup 
lumayan baik 

● Pembuatan laporan 
dalam 
menggunakan 
sistem informasi 
memudahkan, 
namun terkadang 
juga menyulitkan. 
Soalnya sistem 
kadang-kadang 
suka eror 

● Menurut saya si 
terjamin, soalnya 
sistem kan gak bisa 
dibohongin 

● Manfaat yang 
dirasakan 
Twelve Café 
sangat 
membantu 
sistemnya. 
Namun kadang 
jika ada 
kegagalan 
sistem pada 
sistemnya 
kadang bikin 
ngehang dan 
datanya kadang 
tidak muncul 

● Penerapannya 
cukup baik, 
namun menurut 
saya masih 
banyak 
kekurangannya 

● Pencatatan 
pada laporan 
Twelve Café 
sudah baik, 
namun 
sistemnya 
kadang suka 
ngehang. Jadi 
perlu di 

1. Pada saat transaksi 
permintaan pembelian 
barang kembali kepada 
rekanan akan dibuatkan 
rancangan aplikasi 
komputer berbasis 
database untuk 
mengatasi over stock 
dengan menggunakan 
metode EOQ 

2. merancang warning 
dialogue untuk 
mengatasi stock out. 

3. Menambahkan fasilitas 
pencarian mengenai data 
permohonan dan 
permintaan pembelian 
barang sehingga data 
yang digunakan untuk 
sebuah pencatatan serta 
pembuatan laporan. 

4. Serta memberikan 
sebuah keamanan yang 
pada sebuah data yang 
ada pada sistem 
informasi pada sebuah 
data base.  

 

● Sistem akuntansi 
komputerisasi 
sebaiknya didesain 
terhubung dan 
terintegrasi dengan 
bagian lain di Twelve 
Café 

● Pencatatan stok 
opname sudah tidak 
manual lagi 

● Sistem akuntansi 
didesain terhubung 
dengan komputer 
sebagai elemen 
Twelve Café yang 
akan melakukan 
monitoring. 

● Semua kegiatan 
pencatatan yang 
dilakukan Twelve 
Café sudah dilakukan 
secara otomatis 
mampu menambah 
atau mengurang.  

CUKUP 
EFEKTIF 
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● Pencatatan 
yang 
dilakukan 
sudah sangat 
baik. Namun 
terkadang 
banyak 
beberapa 
kesalahan 
yang terjadi 
ketika sedang 
melakukan 
pencatatan 
pada stok 
yang ada pada 
Twelve Café. 

● Keamanan 
pada sistem 
informasi 
sudah 
terjamin 
keamanannya. 
Karena pada 
sistem 
informasinya 
sudah 
diberikan 
sandi yang 
sesuai dengan 
kode barang 
yang 
dibutuhkan 
oleh Twelve 
Café 

upgrade lagi 
sistemnya 

● Kalau 
keamanan pasti 
terjamin, tapi 
kalau misal ada 
karyawan yang 
nakal dan tau 
kode 
rahasianya pasti 
bisa 
mengakibatkan 
kecurangan 
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Efektivitas penerapan 
sistem informasi 
akuntansi penjualan 
pada Twelve Café 
Semarang merupakan 
langkah yang dicapai 
oleh sistem informasi 
akuntansi penjualan 
dalam menghasilkan 
informasi secara tepat 
waktu, akurat dan 
dapat dipercaya 

1. Ketepatan waktu 
dalam pembuatan 
laporan. 

2. Mendapatkan 
informasi yang  
akurat 

3. Dapat dipercaya 
untuk pengambilan 
keputusan 

● Ketetapan 
waktu yang 
dibutuhkan 
untuk 
membuat 
laporan sudah 
sangat cepat 
dan efisien. 

● Kadang sudah 
akurat kadang 
si belum 
akurat 
tergantung 
inputannya. 
Misalnya 
inputnnya 
benar ya  
benar tapi 
kalau salah ya 
pasti juga 
salah. 

● Menurut saya 
si bisa. 
Soalnya 
laporan yang 
dihasilkan 
sudah 
sepenuhnya 
benar yang 
ada pada 
sistem 
informasinya 
tersebut. 

● Kalau ketepatan 
waktu dalam 
pencatatan si 
sudah cukup 
cepat, soalnya kan 
itu sistem jadi 
langsung muncul 
semuanya. 

● Kadang akurat 
kadang tidak. 
Soalnya kalau 
lupa mencatat 
sistemnya juga 
tidak akan 
memperbarui 
dengan 
sendirinya, jadi 
kadang masih 
manual 

● Menurut saya si 
belum, soalnya 
kan kadang masih 
ada yang salah 
informasinya 

 

● Ketepatan 
waktu pada 
pembuatan 
laporan cukup 
baik 

● Belum tentu 
akurat, kadang 
ada kesalahan. 
Soalnya 
masalah kecil 
atau salah ketik 
angka bisa fatal 
juga akibatkan 
bagi laporan 
keuangannya 

● Kalau 
keamanan pasti 
terjamin, tapi 
kalau misal ada 
karyawan yang 
nakal dan tau 
kode 
rahasianya pasti 
bisa 
mengakibatkan 
kecurangan 
 

1. Pada saat transaksi 
permohonan barang, 
permintaan pembelian 
barang, penerimaan 
barang dan pengeluaran 
barang akan dibuatkan 
dokumen dari masing – 
masing transaksi 
tersebut diatas. 

2. Dokumen permohonan 
barang yang berisi 
mengenai No 
Permohonan,tanggal 
permohonan barang, ID 
petugas, nama petugas, 
kode barang yang 
diminta, nama barang, 
kuantitas, dan jumlah 
barang yang diminta. 

3. Dokumen permintaan 
pembelian barang yang 
berisi mengenai tanggal 
permintaan pembelian 
barang , tanggal 
permintaan pembelian 
barang, tanggal 
dibutuhkan barang, 
kode barang, nama 
barang,kuantitas dan 
jumlah barang yang 
pesan. Bukti barang 
keluar yang berisi 
mengenai no.bukti, no 
permohonan barang, 

● Menyusun Standard 
Operation Procedure 
(SOP) dalam membuat 
laporan laba rugi. Data 
yang diperlukan untuk 
membuat SOP yaitu: 
1. Menerima 

pesanan. 
2. Memproduksi 

pesanan. 
3. Membeli bahan 

baku dan bahan 
penolong. 

4. Membayar hutang 
dagang. 

5. Mengajukan dan 
mempertanggungj
awabkan uang 
saku. 

6. Menagih piutang 
dagang. 

7. Membayar gaji. 
8. Mengisi kembali 

kas kecil. 
9. Mengajukan 

pinjaman 
karyawan. 

● Menyusun SOP 
untuk bagian 
keuangan yang 
mempunyai tugas 
untuk melakukan 
monitoring untuk 
memastikan bahwa 

KURANG 
EFEKTIF 
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tanggal barang keluar, 
kode barang, nama 
barang dan kuantitas 
barang.  

kegiatan operasional 
telah dilaksanakan 
untuk 
memaksimalkan 
nilai perusahaan 
secara efisien dan 
efektif. 

● SOP merupakan blue 
print pengembangan 
sistem akuntansi 
terkomputerisasi 
yang 
mengintegrasikan 
seluruh bagian di 
perusahaan, mulai 
dari pemasaran, 
produksi, keuangan, 
sampai dengan 
personalia 

Sistem informasi 
akuntansi penjualan 
pada Twelve Café 
Semarang 
menggunakan sistem 
informasi akuntansi 
penjualan Moka Pos 
yang berupa 
rangkaian proses 
yang dimulai dari 
pengumpulan dan 
pemasukan data 
untuk disimpan atau 
diproses sehingga 
menghasilkan output 

1. Pengumpulan data. 
2. Pengolahan data 
3. Penyimpanan data 
4. Pembuatan 

laporan 

● Pengumpula
n data yang 
sudah 
diterapkan 
oleh Twelve 
Café sudah 
sanagt baik 
dan 
membantu 
dalam 
pengimputan 
data. 

● Pengolahan 
data yang 
dilakukan 

● Pengumpulanny
a sudah 
diterapkan 
dengan baik dan 
sesuai dengan 
prosedur 
pencatatan 

● Pengolahan 
sudah baik tapi 
ya itu kadang 
suka eror 

● Penyimpanan 
sudah baik dan 
aman. Sehingga 
rahasia pada 

● Pengumpulan 
datanya sudah 
baik yang 
dilakukan oleh 
Twelve Café 
walaupun 
masih ada 
beberapa 
kecurangan 

● Menurut saya 
masih kurang 
baik 

● Kalau untuk 
penyimpanan 
sudah sangat 

1. Pada saat pengelolaan 
barang dalam gudang 
maka akan ditambahkan 
prosedur stock opname, 
sehingga perusahaan 
mengetahui posisi 
terakhir persediaan per 
periode dilengkapi 
dengan pembuatan 
laporan stock opname. 

2. Pengelompokan data 
dokumen penerimaan 
barang berisi mengenai 
No dokumen 
penerimaan barang, 

● Melakukan 
revaluasi secara 
internal terhadap 
barang perusahaan, 
agar mengetahui 
stok opname yang 
masih tersedia 

● Revaluasi terhadap 
stok fisik 
perusahaan disertai 
dengan bukti tertulis 
stok tersebut. 

● Revaluasi terhadap 
stok fisik 
perusahaan 

KURANG 
EFEKTIF 
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berupa informasi 
yang berguna bagi 
pemakai. 

oleh Twelve 
Café sudah 
sangat baik 

● Penyimpana
n yang 
disediakan 
oleh Twelve 
Café sudah 
sangat baik. 
terjamin 
kerahasiaan 
dari 
kecurangan 
yang ingin 
dilakukan 
oleh orang 
lain atau 
faktor 
lainnya. 

● Pembuatan 
laporan 
akuntansi 
pada Twelve 
Café sudah 
cukup baik. 
Namun 
terkadang 
terdapat 
beberapa 
masalah 
yang terjadi 
pada laporan 
yang dibuat. 
Biasanya 

Twelve Café 
dapat terjaga 

● Pembuatan pada 
informasi yang 
saya ketahui  
sudah lumayan 
baik. Namun 
kadang jika saya 
melihat bagian 
keuangan pasti 
ada miss dari 
sistemnya, jadi 
kadang bagian 
keuangan mesti 
ngecek dari awal 
lagi 

baik dan aman 
tidak ada 
masalah pada 
sistem 
akuntansinya 

● Informasinya 
sudah akurat 
namun 
terkadang 
masih perlu 
diteliti ulang 
secara manual, 
soalnya kadang 
ada kesalahan 
dalam 
pencatatan pada 
sistem 

no.dokumen permintaan 
pembelian, tanggal 
diterimanya barang, 
kode barang yang 
diterima, nama barang, 
kuantitas barang, satuan 
barang, harga per unit 
dan jumlah total.  

3. Penyimpanan yang 
perlu dilakukan dengan 
menganalisis laporan 
terlebih dulu baru nanti 
disimpan pada sistem 
akuntansi keuangan.] 

4. Pada saat semua 
transaksi dilakukan 
maka akan dibutuhkan 
rekapitulasi dari semua 
transaksi sebagai bukti 
pertanggungjawaban 
bagian persediaan 
terhadap perusahaan 
dengan dirancangnya 
laporan persediaan 
meliputi Laporan 
Permohonan Barang, 
Laporan Permintaan 
Pembeliaan Barang, 
Laporan Barang Keluar 
dan Laporan 
Penerimaan Barang.  

 

dilakukan dengan 
membuat 
Memorandum 
Manajemen yang 
disetujui oleh 
pemilik perusahaan, 
yang selanjutnya 
digunakan sebagai 
dasar pencatatan di 
pembukuan 
perusahaan. 

● Melakukan evaluasi 
terhadap stok 
perusahaan sesuai 
dengan kondisi fisik 
di lapangan 
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masalah 
yang sering 
terjadi yaitu 
adanya 
human eror 
atau masalah 
pengimputan 
pada Twelve 
Café 
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4.3. Kesesuaian antara penerapan sistem informasi akuntansi pada Twelve 

Café Semarang 

Dari hasil analisis diketahui bahwa adanya kesesuaian antara penerapan system 

informasi akuntansi    dengan system yang ada di Twelve Café Semarang dapat 

digunakan untuk memaksimalkan kinerjanya 

Twelve Café Semarang telah melakukan kesesuaian sistem yang telah 

digunakan. Hal itu bisa dilihat dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan 

persediaan yang terjadi di Twelve Café Semarang yang sudah memanfaatkan 

teknologi komputer. Sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan yang ada 

di Twelve Café Semarang masih memiliki kekurangan sehingga akan diperbaiki 

dalam pemrosesan transaksi penjualan dan persediaan, pelaporan penjualan, 

pelaporan pembelian, dan pelaporan persediaan barang. Perbaikan yang dilakukan 

adalah dengan mengaplikasikan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

persediaan yang tepat. 

Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan dan persediaan pada 

twelve café semarang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fungsi-

fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan pada twelve café 

semarang terdiri dari fungsi akuntansi. Sedangkan fungsi yang terkait dengan 

sistem informasi akuntansi persediaan terdiri dari fungsi gudang, dan fungsi 

akuntansi. Dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penjualan dan 

persediaan di twelve café Semarang berdasarkan hasil penelitian yan telah 

dilakukan, ditunjukkan bahwa dokumen yang terkait dengan sistem informasi 

akuntansi penjualan yaitu nota order dan struk. Sedangkan untuk sistem informasi 
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persediaan, dokumen yang digunakan adalah nota pembelian. Catatan akuntansi 

yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan di twelve 

café Semarang. 

Dimana semuanya dapat dilakukan apabila manajemen organisasi mampu 

melakukan pengambilan keputusan dari masukan-masukan yang objektif. Diantara 

semua faktor masukan manajemen dalam pengambilan keputusan adalah masukan 

yang berasal dari sistem informasi akuntansi. Akuntansi itu sendiri, sebagai suatu 

sistem informasi yang mencakup kegiatan mengidentifikasikan, menghimpun, 

memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu 

organisasi ke berbagai pihak. 

Persediaan yang terdaftar pada sistem akuntansi menunjukkan barang-barang 

yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan normal organisasi. Persediaan 

merupakan semua barang yang dimiliki organisasi pada saat tertentu dengan tujuan 

untuk dikonsumsikan dalam siklus operasi normal organisasi. Pada prinsipnya 

persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya suatu kegiatan yang harus 

dilakukan secara berturut-turut untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. 

Analisis sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan yang dilakukan 

di Twelve Café terdiri dari kelebihan pada sistem yang lama, antara lain sistem yang 

efektif dan efisien dalam pemrosesan transaksi dan pencatatannya. Selain itu sistem 

yang digunakan membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk membuat laporan 

yang digunakan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sistem baru juga 

membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem yang dulu 

dilakukan. Kemudian analisis kebutuhan sistem, berdasarkan analisis kebutuhan 
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fungsional dan non fungsional, pengembangan sistem dibutuhkan oleh Twelve 

Café.  Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

suatu perusahaan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau suatu 

perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai. Perusahaan 

tersebut mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan 

terstruktur. Kemudian perusahaan tersebut mungkin tidak akan memperoleh 

informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukannya untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Suatu perusahaaan dapat dikatakan memiliki sistem informasi yang efektif 

apabila dengan digunakannya sistem informasi tersebut maka tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Efektivitas informasi harus dievaluasi dalam kaitannya dengan 

tujuan untuk pengambilan keputusan. Efektivitas kemudian adalah metode yang 

dibuat untuk mengambil keputusan, informasi yang sudah diolah dengan teknologi 

oleh pembuat keputusan, dan kapasitas pembuat keputusan untuk proses informasi 

(Gelinas, 2010:19). Ralph dan George (2010:8-9) menyatakan bahwa efektivitas 

sistem informasi akuntansi adalah: “Effectiveness is a measure of the extent to 

which a system can achieve its goal.” Efektivitas suatu sistem berhubungan dengan 

kualitas sistem, yang merupakan kombinasi dari hardware, software, kebijakan, 

dan prosedur dari sistem informasi dapat mengolah data menjadi informasi bagi 

para penggunanya. 

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan di 

Twelve Café. Hasil dari implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem informasi 
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akuntansi penjualan dan persediaan dapat berjalan dengan cukup lancer, meskipun 

terkadang ada kendala. Sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan 

membuat penyimpanan data yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan 

pembelian persediaan menjadi semakin mudah. Selain itu menjaga keamanan dan 

kualitas data agar tidak rusak. Konversi yang dilakukan adalah konversi langsung 

karena sistem informasi akuntansi yang dikembangkan hanya sistem informasi 

akuntansi penjualan dan persediaan saja. 

 

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang ada 

di lapangan yaitu pembuatan laporan laba rugi masih sangat sederhana hanya total 

penjualan kotor dikurangi total pengeluaran serta Pembuatan laporan laba rugi 

masih sangat sederhana hanya total penjualan kotor dikurangi total pengeluaran dan 

Barang terjual tidak sinkron dengan stok opnam yang ada (terlihat hari itu yang 

berkurang hanya stok susu saja yang lain tidak berkurang)  Demikian sistem 

informasi yang dilakukan pada Twelve Café Semarang  sudah cukup efektif dimana 

manfaat yang diberikan sangat membantu sekali dalam membuat pencatatan 

pelaporan keuangan serta laba yang dihasilkan lebih mudah terlihat, informasi yang 

dibutuhkan untuk menentukan laba sudah bisa terlihat dengan baik. Walaupun 

terkadang masih kurang tepat karena ada salah dalam penulisan. Pada saat transaksi 

permintaan pembelian barang kembali kepada rekanan akan dibuatkan rancangan 

aplikasi komputer berbasis database untuk mengatasi over stock dengan 

menggunakan metode EOQ. Menyusun SOP untuk bagian keuangan yang 
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mempunyai tugas untuk melakukan monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan 

operasional telah dilaksanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara 

efisien dan efektif. 

Sistem informasi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpnana, serta 

pembuatan laporan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada saat pengelolaan 

barang dalam gudang maka akan ditambahkan prosedur stock opname, sehingga 

perusahaan mengetahui posisi terakhir persediaan per periode dilengkapi dengan 

pembuatan laporan stock opname. Revaluasi terhadap stok fisik perusahaan 

dilakukan dengan membuat Memorandum Manajemen yang disetujui oleh pemilik 

perusahaan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pencatatan di pembukuan 

perusahaan. Pembuatan laporan akuntansi pada Twelve Café sudah cukup baik. 

Namun terkadang terdapat beberapa masalah yang terjadi pada laporan yang dibuat. 

Biasanya masalah yang sering terjadi yaitu adanya human eror atau masalah 

pengimputan pada Twelve Café. 

Dari laporan keuangan dapat dilihat performa suatu perusahaan pada kondisi 

keuangannya dari hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu. Kinerja suatu 

perusahaan tergambar dalam laporan keuangan menjadi salah satu ospek yang 

diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan. Antara sistem informasi dan laporan 

keuangan sangat erat kaitannya, karena salah satu tujuan dari sistem informasi 

akuntansi keuangan yaitu meningkatkan kualitas informasi (laporan keuangan). 

Seperti yang diungkapkan Romney & Steinbart (2009:10) “Sistem informasi 

akuntansi memiliki konstribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan, 

terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang 
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dihasilkan.” Adapun penelitian yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya 

dengan hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap laporan 

keuangan. Dalam Prasisca (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal itu 

karena dengan sistem informasi akuntansi dapat memperkecil kesalahan-kesalahan 

dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan 

membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi 

keuangan salah satunya adalah laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


