
ABSTRAK SI(RIPSI

Semua badan usaha saat ini baik itu yang berskala besar tnauputl
yang berskala kecil pasti membutuhkan informasi, baik itu infonnasi
mengenai posisi keuangan maupun irrfornrasi nrengenai kinerja dari badan
usaha. Semakin besar suatu badan usaha, maka akan semakin kornpleks
masalah yang dihadapi baik itu berupa masalah yang bersifat intemal
maupun masalah yang bersifat ekstemal yang nantinya akan rnernpengaruhi
kondisi dari badan usaha yang bersangkutan. Dengan adanya kernajuan
teknologi infonnasi yang semakin pesat belakangan iui, rneudorong setiap
badan usaha untuk senantiasa berusaha meningkatkan peranan sistem
inforrnasi dimana kebutuhan akan keakuratan dan keandalan inforrnasi baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif sangat diperlukan dalaln rangka
pengambilan putusan.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi tersebut yaitu
adanya sistem pengolahan data dengan menggunakan peralatan elektronik
yaitu komputer, dirnana dalarn pengoperasiannya sistem ini menggunakan
perangkat komputer beserta program-program yang disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan informasi yang berbeda-berbeda untuk sctiap badan
usaha.

Penelitian ini dirnaksudkan untttk mengaplikasikan sistem
informasi yang relevau untuk fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas yang ada
dalam badan usaha, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intemal
sediaan melalui pemrosesan data elektronik sehingga dapat Inenyajikan
infoflnasi yang cepat, tepat dan akurat.

Proses pengendalian scdiaan dalam badan usaha "M" masih kurang
terintegrasi dan kurang terdapat komunikasi antar bagian yang ada sehingga
kurang mendukung pengendalian intemal. Dari penelitian yang dilakukan
diketahui adanya perangkapan fungsi secara vertikal dalam badan usaha dan
penggunaan komputer dalam badan usaha masih belum dimanfaatkan
secara maksimal, dirnana komputer hanya digunakan sebagai pengganti
mesin ketik dalam urusan cetak-mencetak laporan dan lainlain.

Menghadapi perkembangan teknrlogi informasi yang semakin
pesat dewasa ini, sistem informasi yang terintegrasi dan terkomputerisasi
sangat diperlukan agar memungkinkan dihasilkan infonnasi yang tepat dan
relevan dengan memenuhi segala kebutuhan pihak-pihak yang berada
dalarn badan usaha dalam rangka menghasilkan informasi yang lebih
berkualitas dan bernilai yang sangat diperlukan dalam perrgarnbilan putusan
khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal sediaan dalarn
badan usaha.


