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 Perusahaan batu bata sacipto di Sungai Tabuk yang didirikan sejak tahun 2010 oleh 

Bapak Sacipto ini, bergerak di bidang pengolahan tanah liat menjadi batu bata untuk 

pembangunan rumah, gedung dan sebagainya. Di mana selama beberapa tahun berdiri 

perusahaan belum mampu mencapai target penjualan dan bahkan beberapa bulan ini cenderung 

mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi 

akuntansi dan kendala-kendala  yang ada pada Perusahaan batu bata sacipto di Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu penulis meneliti dan mengumpulkan data secara langsung tentang objek 

penelitian di lapangan secara faktual dan cermat. Penelitian ini bertempat di Jl.Martapura Lama 

Km.14 Rt.01 Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan 

Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumenter 

dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. 

 Berdasarkan penelitian yang penulis dapat, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada Perusahaan Batu Bata Sacipto di Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar. Belum tersistem dengan baik. Berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan, proses dalam pencatatan data dilakukan apabila suatu transaksi penjualan terjadi. 

Pencatatan dilakukan secara sederhana namun dapat dipahami dan dimengerti. Perusahaan 

diklasifikasikan menjadi perusahaan dagang dan manufaktur. Keuntungan hasil laba yang telah 

diperoleh dari penjualan batu bata tersebut dicatat dan dihitung dengan modal awal dan 

pengeluaran. Dari segi syariahnya sesuai dengan al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282. Adapun 

kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Pencatatan yang dilakukan belum sesuai 

dengan standar pencatatan keuangan untuk perusahaan. Belum pernah memperhitungkan 

penyusutan atas aktiva yang dimiliki. Tidak adanya aplikasi pendukung dalam proses 

keuangannya. Rendahnya pengetahuan (intelektual) Sumber Daya Manusia. Perusahaan belum 

melakukan pengendalian terhadap kas perusahaan. 

 


