
ABSTRAK SKRIPSI 

Dengan melihat semakin berkembangnya prospek pada pemsahaan 
pembalut yang ada di Indonesia yang dipicu oleh semakin banyaknya 
penduduk Indonesia yang sebagian besar mempakan wanit~ maka hal 
tersebut sangat mempengaruhi persaingan antara pemsahaan-pemsahaan 
pembalut. Salah satu badan usaha yang menjadi objek penelitian dalam 
skripsi ini adalah PT. Softness Indonesia Indah yang memproduksi 
pembalut wanita. Dimana dengan semakin meningkatnya permintaan dan 
aktivitas produksi pada PT. Softness Indonesia Indah maka perlu adanya 
penerapan sistem informasi akuntansi pada aktivitas tersebut. Penerapan 
sistem informasi akuntansi temtama difokuskan untuk dapat meningkatkan 
pengamanan aktiva dan meningkatkan ketelitian serta keandalan data 
akuntasi. 

Kelemahan pada perlindungan asset PT. Softness Indonesia Indah 
adalah pada stmktur organisasi dimana terj adi perangkapan fungsi karena 
adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dan tidak 
tegas. Dokumen-dokumen yang kurang memadai dan tidak pre-numbered 
juga dapat menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap aktiva yang juga 
dapat menyebabkan kurangnya informasi yang didapatkan dan kurang dapat 
diandalkan. Hal lain juga adalah karena disebabkan pada bagian produksi 
dimana barang WIP yang tidak selesai tidak dihitung dan tidak disimpan 
dengan baik. 

Untuk meningkatkan pengamanan aktiva dan meningkatkan 
ketelitian serta keandalan data akuntansi pada PT. Softness Indonesia Indah, 
maka perlu adanya evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan maupun 
kelebihan yang terdapat dalam sistem yang selama ini telah diterapkan. 
Setelah menemukan kelemahan-kelemahan maka akan diajukan usulan 
perbaikan yaitu rancangan sistem yang bam yang dapat meningkatkan 
pengamanan aktiva dan meningkatkan ketelitian serta keandalan data 
akuntansi. 

U sulan yang diberikan adalah dengan melakukan pemisahan fungsi 
pada perangkapan fungsi yang terjadi dan mempertegas job description 
yang ada pada PT. Softness Indonesia Indah, pemakaian dokumen yang 
formal dan pre-numbered. Dengan adanya rancangan sistem yang bam akan 
dapat memberikan implikasi sebagai berikut: meminimumkan kecurangan
kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meminimumkan 
ketidakcocokan yang terjadi antara kartu stock kantor dan gudang, 
melindungi data-data internal badan usah~ serta menjaga aliran informasi 
dari awal sampai akhir sehingga dapat menjadi dan menyediakan suatu 
informasi yang up to date dan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 
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Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang barn maka dapat 
meningkatkan pengamanan aktiva maupun meningkatkan ketelitian serta 
keandalan data akuntansi yang dimiliki oleh PT. Softness Indonesia Indah 
walaupun adanya peningkatan aktivitas produks. 

IV 


