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1  
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Informasi adalah suatu hal yang penting yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, tidak terlepas dari kualitas informasi yang dihasilkan organisasi tersebut (Laudon dan Laudon, 2007:13). Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh kurang berkualitasnya informasi yang dipergunakan, akan berakibat pada kerugian organisasi (Huang, et al, 1999). Oleh karena itu, keberlangsungan usaha dari sebuah organisasi dipengaruhi oleh kualitas informasinya (Joia, 2003:278).  Informasi yang berkualitas merupakan informasi yang mempunyai manfaat terhadap pemakainya, bernilai tinggi dan bebas dari kesalahan (Schonberger and Lazer, 2007:244). Ditambahkan oleh Xu (2009), kualitas informasi adalah salah satu keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi. Keunggulan kompetitif merupakan indikator bahwa organisasi tersebut lebih unggul dalam hal pengambilan keputusan dibanding para pesaingnya (Laudon dan Laudon, 2007:14).  Secara konseptual ada berbagai elemen penentu kualitas informasi akuntansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi tersebut adalah pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan peran internal audit. Salah satu unsur yang cukup berpengaruh dalam kualitas informasi akuntansi adalah sistem informasi akuntansi (Grande, 2011). 



2   Ada beberapa permasalahan yang timbul akibat dari tidak berkualitasnya informasi akuntansi dan ini kerap terjadi di sektor pemerintahan. Widayadi (2007) menyatakan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini disclaimer. Kondisi tersebut berlanjut sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan aset dan kekayaan negara, dan berdampak buruk pada penerimaan negara dan menimbulkan pemborosan anggaran negara (Watik, 2011). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menunjukkan hasil yang mengecewakan (Nasution, 2009). Masih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang laporan keuangannya buruk (Pudjianto, 2010).  Selain di sektor pemerintahan, sektor swasta dalam menjalankan aktivitasnya juga menekankan pentingnya informasi akuntansi yang berkualitas. PT. Triteguh Manunggal Sejati adalah anggota dari Garudafood Group yang merupakan sebuah perusahaan food and beverages penghasil jelly dan coco drink. PT. Triteguh Manunggal Sejati mempunyai visi menjadi perusahaan makanan dan minuman Indonesia terdepan serta misi membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuhkembangkan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menerapkan sistem informasi akuntansi yang berkualitas.   Informasi akuntansi yang berkualitas hanya dihasilkan melalui penerapan sistem informasi akuntansi yang berkualitas (Sacer, et al, 2006:61). Informasi tersebut harus mendukung kebutuhan informasi dari manajemen (Leitch dan Davis, 1992:7). Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem informasi adalah budaya 



3  organisasi (Clarke, 2007:114). Budaya organisasi selalu dapat ditemukan melekat dalam sistem informasi organisasi (Laudon dan Laudon, 2007:86). Keduanya merupakan dua hal yang berhubungan erat dalam setiap organisasi (Finnegan dan Willcocks, 2007:46). Menurut O’Brien dan Marakas (2009:17), keberhasilan sistem informasi tidak hanya diukur dengan efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu dan sumber daya informasi, tetapi juga diukur dengan budaya organisasi. Nilai dari sistem informasi juga ditentukan oleh hubungan antara sistem informasi, orang, proses bisnis dan budaya organisasi (Turban dan Volonino, 2011:25).  Stair dan Reynolds (2010:53) menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengembangan sistem informasi yang baru. Penelitian Xu (2009) juga mengatakan bahwa tidak hanya struktur organisasi yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi tetapi ada faktor lain yang harus menjadi pertimbangan yaitu budaya organisasi.  Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Budaya Organisasi dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada PT. Triteguh Manunggal Sejati di Kabupaten Gowa”.  
1.2  Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan dan peranan budaya organisasi dalam sistem informasi 



4  akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT. Triteguh Manunggal Sejati?  
1.3 Tujuan Penelitian  Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan peranan budaya organisasi dalam sistem informasi akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT. Triteguh Manunggal Sejati.  
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan budaya organisasi dalam sistem informasi akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi. 2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang ingin melakukan penelitian. 3. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam membentuk budaya organisasi yang berperan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi akuntansi.  
1.5  Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini akan menghasilkan sebuah karya tulis dengan sistematika penulisannya sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 



5  BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pikir. BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini memuat tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran. 



6  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi   Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari proedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama–sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 1993:2). Menurut Romney dan Steinbart, sistem merupakan kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan (Romney dan Steinbart, 2003:2).  Suatu sistem akan menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Informasi tersebut diperoleh dari data yang telah diproses. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian dan kesatuan nyata. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 1993:8). Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data akan ditangkap sebagai input, diproses, dan akan menghasilkan output 



7  berupa informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi disebut dengan siklus informasi. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Suatu informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut akurat, tepat waktu dan relevan atau bermanfaat (Jogiyanto, 1993:10).  Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam buku Jogiyanto sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan–laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 1993:11). John Burch dan Gary Grudnitski dalam buku Jogiyanto mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen–komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu: blok masukan (input block), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis data (database block) dan blok kendali (control block). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing–masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya (Jogiyanto, 1993:12).  Setiap perusahaan menerapkan akuntansi sebagai alat komunikasi bisnis. Akuntansi merupakan proses pencatatan (recording), pengelompokan (classifying), perangkuman (summarizing), dan pelaporan (reporting) dari kegiatan transaksi perusahaan. Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan–laporan keuangan (Jogiyanto, 1993:17). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 



8  didefinisikan oleh Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin dalam buku Jogiyanto sebagai suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak–pihak dalam perusahaan. Sedangkan SIA menurut Romney dan Steinbart adalah sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan.   SIA memiliki enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Keenam komponen tersebut (Romney dan Steinbart, 2003:3), yaitu:  1. Orang–orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi,   2. Prosedur–prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas– aktivitas organisasi.   3.  Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis.   4. Software yang digunakan untuk memproses data.   5. Infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer, peripheral 

device, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi.  6. Pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi. 



9   Baridwan (2004:4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah “suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar (seperti inspektorat pajak, investor, dan kreditor) pihak-pihak dalam (terutama manajemen).” Untuk mengukur sistem informasi akuntansi digunakan ciri-ciri sistem informasi akuntansi sebagai berikut yang dikemukakan oleh Susanto (2008:67): 1.  Hardware 
Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Perlu diketahui bahwa hardware tidak menentukan tapi membantu jalannya sistem informasi akuntansi. 2.  Software 
Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Tanpa adanya software komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Bagi sebagian orang software-software tersebut jelas fungsinya, tapi bagi sebagian yang lainnya terutama bagi mereka yang baru mendalami masalah komputer, keberadaan software-software tersebut cukup membingungkan. Hal penting yang perlu diingat adalah software bukan merupakan sistem informasi, software hanya merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi.  3.  Brainware 



10  Sejalan dengan persepsi kita bahwa brainware sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang selama ini dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. 4.  Prosedur Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulan-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur yang benar, sistem informasi sehebat apapun akan menghadapi risiko tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Prosedur penting dimiliki suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. 5.  Database dan Sistem Manajemen Database Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan.  6.  Teknologi jaringan telekomunikasi  a.  Perkembangan teknologi jaringan komunikasi  b.  Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi  c.  Topologi jaringan telekomunikasi  d.  Jaringan berdasarkan geografi  e.  Penggunaan telekomunikasi    
2.2 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 



11   Kualitas sistem informasi akuntansi adalah integrasi semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Unsur-unsur yang terintegrasi tersebut disebut juga sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 
hardware, software, brainware, prosedur, database dan jaringan komunikasi (Susanto, 2013: 14).   Senada dengan Susanto, Sacer et al menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi merupakan adanya integrasi dari berbagai komponen sistem informasi akuntansi yaitu hardware, software, brainware, jaringan telekomunikasi, 
data base yang berkualitas, kualitas pekerjaan dan kepuasan pengguna (Sacer et al, 2006: 62).   Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah integrasi dari beberapa komponen sistem informasi akuntansi yaitu hardware, software, brainware, data base, jaringan telekomunikasi, kualitas pekerjaan dan kepuasan pengguna dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.  Sebuah sistem informasi yang berkualitas biasanya fleksibel, efisien, mudah diakses dan tepat waktu (Stair dan Reynolds, 2010: 57-74). Senada dengan Stair dan Reynolds, Delon dan McLean, menjelaskan bahwa sistem informasi yang berkualitas biasanya fleksibel, efisien, dapat diakses dan tepat waktu (Delon dan McLean, 1992:57). Laudon dan Laudon menambahkan bahwa sistem informasi yang berkualitas memadukan efisiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan 



12  organisasi dan manusia, menyebabkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan produktivitas (Laudon dan Laudon, 2012: 548). Selanjutnya Todd, menyatakan bahwa karakteristik sistem informasi yang berkualitas adalah kemudahan untuk menggunakan, fleksibilitas sistem dan kemudahan belajar. Dimensi yang digunakan adalah: sistem mutu, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna dan manfaat bersih (Wixom dan Todd, 2005: 60-95). Todd, menambahkan bahwa karakteristik sistem informasi yang berkualitas adalah kehandalan, fleksibilitas, integrasi, aksesibilitas dan ketepatan waktu (Wixom dan Todd 2005: 85-102). Horan dan Abichandani menambahkan karakteristik kualitas dari sistem informasi adalah utilitas, reliabilitas, efisiensi, kustomisasi dan fleksibilitas (Horan dan Abichandani, 2006). Sedera dan Gable, menegaskan kembali bahwa kualitas sistem informasi adalah kemudahan penggunaan, kemudahan belajar, kebutuhan pengguna, fitur sistem, akurasi sistem, fleksibilitas, kecanggihan, integrasi dan kustomisasi (Sedera dan Gable, 2004). Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dimensi dari kualitas sistem informasi akuntansi yaitu fleksibel, efisien, mudah diakses, tepat waktu, kualitas layanan dan kehandalan.   
2.3 Kualitas Informasi Akuntansi Informasi yang berkualitas adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan (Susanto, 2013: 14). Informasi berkualitas dijelaskan oleh James A. Hall, sebagai presisi informasi publik. Ketika perusahaan mengumumkan berita di pasar, baik presisi informasi publik dan swasta informasi 



13  diperlukan (Hall, 2011). Pengguna harus dapat memperoleh informasi yang menggambarkan apa yang terjadi sekarang, di samping apa yang terjadi di masa lalu. Informasi yang tiba setelah keputusan dibuat tidak memiliki nilai (Mc Leod dan Schell, 2007: 86). Dimensi dari kualitas infomasi akuntansi adalah produk informasi yang berkarakteristik, atribut atau kualitas membuat informasi lebih berharga bagi user (O'Brien dan Marakas, 2009: 326). O'Brien dan Marakas menambahkan bahwa kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi diukur dari dimensi waktu, konten, dan formatnya (O'Briendan Marakas, 2009: 327). Senada dengan O'Brien dan Marakas, Alter mengemukakan bahwa kualitas informasi berkaitan dengan kombinasi akurasi, presisi, kelengkapan, usia, ketepatan waktu dan sumber informasi (Alter, 2002: 67). O'Brien dan Marakas, menjelaskan ketiga dimensi dari kualitas informasi akuntansi sebagai berikut: (1) Dimensi waktu: ketepatan waktu, mata uang, frekuensi, periode waktu, (2) Dimensi isi: akurasi, relevansi, kelengkapan, keringkasan, ruang lingkup dan kinerja. (3) Dimensi formulir: kejelasan, detail, ketertiban, presentasi dan media (O'Brien dan Marakas, 2009: 327)  Dimensi waktu, adalah kualitas informasi akuntansi yang up-to-date (terkini), informasi yang tersedia setiap saat dibutuhkan dan informasi yang tersedia adalah periode terakhir informasi, periode saat ini dan masa mendatang. Dimensi kualitas dari isi informasi, dikategorikan ke dalam informasi akuntansi yang harus bebas 



14  dari kesalahan, informasi harus berhubungan dengan kebutuhan, informasi spesifik dari penerima untuk situasi tertentu, semua informasi yang dibutuhkan harus tersedia, informasi mungkin memiliki cakupan dan sempit, informasi harus mampu menunjukkan kinerja dengan mengukur aktivitas selesai, kemajuan atau sumberdaya yang terkumpul (O'Brien dan Marakas, 2009: 327).  Mc Leod dan Schell, menjelaskan dimensi keempat kualitas informasi akuntansi yang diinginkan untuk meningkatkan nilai informasi, yaitu sebagai berikut: 1. Relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi berkaitan dengan masalah yang ditangani. Pengguna harus dapat memilih data yang diperlukan tanpa harus terlebih dahulu melewati sejumlah fakta yang tidak berhubungan. Data yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, yang akan disebut informasi. 2.  Akurasi. Idealnya, semua informasi harus akurat, tetapi fitur yang berkontribusi terhadap keakuratan sistem akan menambah biaya. Untuk itu, pengguna sering dipaksa untuk menerima tingkat akurasi yang kurang dari 100 persen. Aplikasi yang melibatkan uang, seperti penggajian, penagihan, dan piutang, berusaha untuk mencapai tingkat akurasi 100 persen. Aplikasi lain, seperti peramalan ekonomi jangka panjang dan laporan statistik, seringkali masih berguna bahkan jika data yang digunakan adalah kurang dari 100 persen. 3.  Ketepatan waktu. Informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi kritis berkembang atau hilangnya kesempatan. Para pengguna harus dapat memperoleh informasi yng menguraikan apa yang terjadi saat ini, 



15  terlepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Informasi yang datang setelah keputusan diambil tidak memiliki nilai menguntungkan. 4. Kelengkapan. Para pengguna harus dapat memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu masalah tertentu atau solusinya. Namun, sistem juga harus tidak tenggelam dalam lautan informasi pengguna. Istilah ini menunjukkan bahwa informasi yang berlebihan juga dapat memberikan kerugian. Pengguna harus dapat menentukan jumlah detail yang diperlukan. Informasi dikatakan lengkap jika memiliki jumlah yang tepat agregasi dan mendukung semua daerah di mana keputusan akan diambil (Mc Leod dan Schell, 2007: 86).  Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi adalah informasi yang memiliki kriteria akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. 
  
2.4   Budaya Organisasi  

2.4.1 Definisi Budaya Organisasi  Hofstede, et al (1990) mendeskripsikan bahwa budaya merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain. Greenberg (2011: 561) mendefinisikan budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang terdiri sikap, nilai-nilai, norma-norma perilaku dan harapan bersama oleh organisasi anggota, satu asumsi dasar bersama oleh anggota suatu organisasi. Pada tingkat organisasional, budaya merupakan seperangkat asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan persepsi yang dimiliki para anggota 



16  kelompok dalam suatu organisasi yang membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok yang bersangkutan (Indriantoro, 2000). Menurut Tepeci (2001), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu; suatu sistem dan makna bersama. Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. 
2.4.2 Karakteristik Budaya Organisasi  Luthans (2008:75) mengemukakan karakteristik budaya organisasi yang terdiri dari:  1. Observed behavioral regularities (Keteraturan perilaku). Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan satu sama lain, mereka menggunakan bahasa yang sama, terminologi, dan ritual-ritual yang berkaitan dengan sikap hormat dan tingkah laku. 2.  Norms (Norma). Standar perilaku yang ada, termasuk pedoman tentang berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan.  3.  Dominant values (Nilai-nilai yang dominan). Ada nilai-nilai utama yang mendukung organisasi dan mengharapkan para peserta untuk berbagi. Contoh umum adalah produk berkualitas tinggi, absensi yang rendah, dan efisiensi yang tinggi.  4. Philosophy (Falsafah). Ada kebijakan yang ditetapkan sebagai keyakinan organisasi tentang bagaimana karyawan dan/atau pelanggan harus diperlakukan  



17  5.  Rules (Aturan). Ada pedoman yang ketat terkait dengan pergaulan dalam organisasi. Pendatang baru harus mempelajari “cara-cara” mereka agar dapat diterima sebagai anggota dari kelompok.  6.  Organizational climate (Iklim organisasi). Hal ini sebuah perasaan secara keseluruhan yang dikaitkan dengan penataan lahiriah, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi berperilaku dengan pelanggan atau pihak luar lainnya.    McShane dan Glinow (2005:419) menjelaskan ada tujuh dimensi budaya organisasi, yaitu:  1.  Innovation (Inovasi). Bereksperimen, mencari peluang, mengambil risiko, sedikit aturan  2. Stability (Stabilitas). Dapat diprediksi, keamanan, berorientasi aturan  3.  Respect for people (Hormat pada orang lain). Kejujuran, toleransi 4. Outcome orientation (Berorientasi pada hasil). Berorientasi pada tindakan, harapan yang tinggi, berorientasi pada hasil  5.  Attention to detail (Memperhatikan detail). Tepat, analisis  6.  Team orientation (Berorientasi pada tim). Kolaborasi, Berorientasi pada orang  7.  Aggressiveness (Agresifitas). Kompetitif, Rendahnya tekanan pada tanggung jawab sosial.    Senada dengan hal tersebut, Robbins dan Coulter (2012:52) juga mengemukakan tujuh dimensi dalam budaya organisasi:  



18  1. Fokus pada detail yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan ketelitian, analisis, dan perhatian secara detail.  2.  Orientasi pada hasil yaitu sejauh mana manajer fokus pada hasil akhir daripada seberapa hasil-hasil yang dicapai  3. Orientasi pada karyawan yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang dalam organisasi  4.  Orientasi pada tim yaitu sejauh mana kerja yang terorganisir secara tim dari pada individu  5.  Agresifitas yaitu sejauh mana karyawan agresif dan kompetitif dari pada kerja sama 6. Stabilitas yaitu sejauh mana keputusan dan tindakan organisasi menekankan pada mempertahankan status quo  7. Inovasi dan pengambilan risiko yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko 
 

2.5 Penelitian Terdahulu  Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tripambudi dan Adityawarman (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Struktur Organisasi Pada Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi dan struktur organisasi yang baik akan berpengaruh pada sistem informasi akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. 



19   Penelitian yang dilakukan oleh Bella (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi yang Berdampak Pada Kualitas Informasi Akuntansi (Penelitian di Perguruan Tinggi Kota Bandung)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Budaya organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Belum efektifnya implementasi sistem informasi akuntansi pada perguruan tinggi di kota Bandung disebabkan karena budaya organisasi masih ada yang belum memadai. (2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Belum berkualitasnya informasi akuntansi karena masih ada perguruan tinggi di kota Bandung yang menggunakan sistem informasi akuntansi secara efektif.  Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (Studi Kasus di Universitas Islam Bandung)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan budaya organisasi di Universitas Islam Bandung dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan besarnya partisipasi penerapan dimensi-dimensi budaya organisasi terutama dalam dimensi perhatian pada hal-hal rinci, orientasi hasil dan orientasi tim, yang mempunyai kriteria sangat baik. Kualitas sistem informasi akuntansi manajemen di Universitas Islam Bandung dinilai baik. Karena dengan adanya penerapan integrasi, fleksibilitas, formalisasi dan kekayaan media yang baik. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen di Universitas Islam Bandung.  Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Fachruddin (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Informasi 



20  Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan    terhadap kualitas informasi. Sistem informasi akuntansi bukan merupakan variabel moderasi antara pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas informasi.  Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Baitulmaal Wattamwil (BMT) di DKI Jakarta)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Budaya organisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Berkualitasnya sistem informasi akuntansi pada Baitulmaal Wattamwil (BMT) di DKI Jakarta disebabkan oleh baiknya aggresiveness dan innovation and risk taking yang membentuk budaya organisasi. (2) Struktur organisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Berkualitasnya sistem informasi akuntansi pada Baitulmaal Wattamwil (BMT) di DKI Jakarta karena pengelompokan karyawan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang berarti tujuan dari pembentukan struktur organisasi terpenuhi. Selain itu Baitulmaal Wattamwil juga melakukan pembagian wewenang secara desentralisasi. Pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab karyawan tetap dipegang oleh pimpinan. Karyawan diberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan dan tugas yang dilakukannya. (3) Kualitas sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Berkualitasnya informasi 



21  akuntansi pada Baitulmaal Wattamwil (BMT) di DKI Jakarta disebabkan selalu tersedianya informasi akuntansi pada saat dibutuhkan, sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. (4) Sistem informasi akuntansi memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas informasi akuntansi karena budaya organisasi yang kuat akan mendukung implementasi dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang sukses akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi. (5) Sistem informasi akuntansi memediasi pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas informasi akuntansi.   
2.6 Kerangka Pikir  Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas adalah budaya organisasi. Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting dalam suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka sistem informasi akuntansi harus didesain dengan mencerminkan nilai-nilai dari budaya organisasi karena budaya organisasi merupakan salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi desain suatu sistem informasi akuntansi (Romney dan Steinbart, 2008).   Menurut Wilkinson (2012) sistem informasi akuntansi tidak berada dalam lingkungan yang hampa. Karenanya, sistem informasi akuntansi mempunyai kaitan yang erat dengan operasi fisik dan budaya organisasi perusahaan. Penelitian Tripambudi dan Adityawarman (2014) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Romney dan Steinbart (2008) 



22  menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan adalah sistem yang mempunyai pengendalian memadai sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.     
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23   Penelitian ini dilakukan di PT. Triteguh Manunggal Sejati yang terletak di Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2019.  
3.2 Populasi dan Sampel  Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga bagian yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah peranan budaya organisasi dalam sistem informasi akuntansi dan pengaruhnya terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT. Triteguh Manunggal Sejati. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, partisipan atau informan (Sugiyono, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan serta staf-staf bagian akuntansi dan keuangan. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.   
 

3.3 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Kuantitatif 



24  Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka. Data ini berupa transaksi keuangan yang diproses dalam sistem informasi akuntansi. 2. Data Kualitatif Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga dalam bentuk informasi dari perusahaan yang terkait, baik lisan maupun tulisan. Data ini berupa narasi penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi.  Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pimpinan dan pegawai perusahaan yang terkait dalam penelitian ini. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  
3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 1. Wawancara Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan secara langsung berbincang-bincang dengan pihak terkait dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. 2. Observasi 



25  Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati dan meneliti secara langsung objek-objek yang akan diteliti. 3. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai dokumen yang diperoleh langsung dari perusahaan.  
3.5 Metode Analisis Data  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman (1984). Langkah-langkah dalam analisis data Miles dan Huberman adalah: 1. Pengumpulan data  Peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan fenomena yang diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan berupa desain dan penggunaan sistem informasi akuntansi, budaya organisasi yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi dan pengaruhnya terhadap informasi yang dihasilkan.  2. Mereduksi data “Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu” (Sugiyono, 2014). Setelah peneliti mengumpulkan data, maka dari 



26  data-data tersebut akan dipilih hal-hal yang penting dan terkait dengan obyek penelitian.   3. Menyajikan data  “Menyajikan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut” (Sugiyono, 2014). Setelah mereduksi data, maka peneliti akan menyusun dan menyajikan data baik dalam bentuk uraian, bagan, penjelasan atau flowchart.  4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori” (Sugiyono, 2014). Sebagai langkah terakhir, peneliti akan menyimpulkan tentang hasil temuannya.    
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 



27  
4.1 Gambar Umum Triteguh Manunggal Sejati PT Dharana Inti Boga (SUNTORY GARUDA BEVERAGE)  berdiri pada tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 09 Maret 2010 oleh Bupati Kabupaten Gowa Bapak H.Ichsan Yasin Limpo,SH,MH. Perusahaan ini terletak di JL.Poros Malino KM 21,  Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Perusahaan ini mempunyai luas keseluruhan 13326.65 m2, dengan luas bangunan utama 3.670.00 m2 dan luas fasilitas umum 263.10  m2 yang terdiri dari ruangan Plant Manager, ruangan kantor, ruangan rapat, ruangan produksi, ruangan kantor produksi, laboratorium, mushollah, kantin, ruangan security, toilet, tempat parkir, gudang warehouse material dan produk jadi. Pembangunan pabrik PT Dharana Inti Boga (SUNTORY GARUDA 

BEVERAGE) ini memberikan dampak tenaga kerja yang cukup besar bagi pembangunan nasional pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya karena dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 153 orang dimana untuk karyawan tetap 121 orang dan karyawan outsourcing dari mitra PT Karya Manunggal Jati (KMJ) sebanyak 32 orang (Data Februari 

2017). PT Dharana Inti Boga (SUNTORY GARUDA BEVERAGE) berdiri di bawah naungan Tudung Group. Tudung Grup memerlukan suatu sistem yang dapat mengikat kebersamaan seluruh karyawan dan Pimpinan Tudung Group, untuk itulah Tudung Way disusun. Tudung Way dimaksudkan untuk memberikan suatu identitas yang dapat mempersatukan berbagai identitas dalam Group ini berdasarkan suatu budaya dan sistem organisasi yang 



28  terpadu. Pada Bulan Januari 2018 PT Dharana Inti Boga dilakukan Merger oleh PT Triteguh Manunggal Sejati. PT Triteguh Manunggal Sejati yang didirikan pertama kali pada tahun 1974 dan berlokasi di Kalideres (1974-1997), merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi jelly. Pada tahun 1998, bergabung dengan Garudafood Putra-Putri Jaya (GPPJ) dan menjadi divisi jelly (Jelly Division) dalam Garudafood Group. Produk jelly yang diproduksi dikenal dengan merek OKKY dan KEFFY. Meskipun relatif baru, pertumbuhan laba atas penjualan memperlihatkan bahwa bisnis ini berpeluang besar untuk tumbuh. Permintaan pasar dari semua jaringan distribusi selalu bergerak naik, demikian juga permintaan pasar dari luar negeri, seperti negara-negara Timur Tengah, juga terus meningkat. Produk pertama yang dihasilkan adalah Okky Jelly Super Cup (SCO10). Dan pada tahun 2002, produk Okky Jelly menjadi market leader di pasar jelly, yang kemudian berkembang Okky Jumbo Cup, Okky Jumbo Sedot, serta berkembang menjadi produk minuman Okky Jelly Drink pada tahun 2003. Dan pada bulan Juni 2004, Okky Jelly meraih sertifikat “Top Brand for Kids” dari Frontier. Tak lama sesudahnya, yaitu pada bulan Juli 2004, Okky Jelly meraih IBBA (Indonesian Best Brand Award). Produk baru yang diproduksi perusahaan pada tahun 2005 adalah Bollo. Selain menguasai pasar nasional, produk ini juga diekspor ke berbagai negara seperti Singapore, Malaysia, Hongkong, Filipina, Brunei Darussalam, Cina, Australia, Kepulauan Pasifik, USA, Canada, Guatemala, 



29  Mexico, Bangladesh, India, Arab Saudi (KSA), UAE, Jordania, Lebanon, Yaman, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Hal ini tercapai berkat kerjasama yang simultan dan terencana antara Divisi Pemasaran, Divisi Riset dan Pengembangan, serta Divisi Produksi. Yang pada akhirnya, mampu menyuguhkan beraneka macam produk makanan dan minuman yang inovatif dan berstandar internasional, dengan tetap mengacu kepada selera dan kepuasan pelanggan. Sesuai visi dan misinya, kelompok usaha ini tentu saja tidak cepat berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapai selama ini. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk terus membuat produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Semua itu dilakukan, tidak lain demi kepuasan yang sebesar-besarnya bagi para konsumen yang merupakan penentu hidup matinya sebuah perusahaan. Berdasarkan semangat pendiri, yaitu “sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi doa” dan filosofi perusahaan : “Damai dan Dinamis”, target yang diusung dalam visi Garudafood hingga 2008 adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terbaik dalam aspek keuntungan, pendapatan dan kepuasan pelanggan. Mengacu pada konsep balanced scorecard, untuk mencapai sustainable enterprise (perspektif keuangan), Garudafood dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah (value added) kepada pelanggannya (perspektif pelanggan). Saat ini PT Triteguh Manunggal Sejati memiliki 8 pabrik atau plant, yaitu Plant F (Tangerang), Plant G (Bogor), Plant J (Sidoarjo), Plant B (Pati), Plant D (Lampung), Plant L (Pekanbaru), Plant K (Gowa), Plant N (Banjarbaru). 



30  
 

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tujuan 

                Sumber :l PT Triteguh Manunggal Sejati (Plant K) ( 2018) Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT Triteguh Manunggal Sejati (Plant K) Uraian tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi PT Triteguh Manunggal Sejati (Plant K) adalah sebagai berikut : 1. PLANT MANAGER i. Menyetujui Proposal Pengajuan Investasi Aktiva Tetap. ii. Menyetujui Laporan Keuangan. iii. Menyetujui Surat Jalan (SJ), Faktur Pajak (FP), dan Faktur yang diterima dari pemasok untuk melakukan pembayaran. iv. Menjalankan aktivitas yang bermanfaat dan mengambil keputusan guna tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. PLANT MANAGER PRODUKSI HCS FA QA PPIC LOGISTIC 



31  v. Memimpin dan menjalankan kooordinasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan fungsi organisasi, staf dan seluruh perangkat serta personal pada PT TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI.   2. PRODUKSI a. Manajer Produksi : i. Menetapkan mutu dan kualitas barang yang diproduksi. ii. Menentukan waktu mulai dan penyelesaian proses produksi. iii. Membuat Laporan Hasil Produksi. iv. Memberikan pengarahan mengenai produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan. v. Mengawasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi. b. Staf Produksi i. Memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. ii. Menerima bahan baku dari Bagian Gudang.  iii. Memasukkan produk jadi ke dalam gudang.  iv. Melakukan input data bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. v. Merawat dan membersihkan alat-alat yang digunakan.  3. HCS (Human Capital Resources) a. Manajer HCS 



32  i. Membuat perencanaan kebutuhan pemenuhan SDM guna menjalankan rencana bisnis perusahaan jangka pendek/panjang jenjang kepangkatan, jumlah dan waktu. ii. Memenuhi kebutuhan SDM disetiap unit kerja secara tepat waktu dan sejalan dengan prosedur yang berlaku. iii. Mengatur dan menganalisa yang berhubungan dengan kepegawaian dan penggajian. iv. Membuat Laporan Penggajian. v. Merekrut dan menyeleksi calon tenaga kerja yang potensial. vi. Mengusulkan penerimaan, penempatan, mutasi, rotasi dan pemberhentian karyawan. vii. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. viii. Mengontrol kegiatan surat menyurat, perpanjangan surat kontrak dan  update karyawan agar seluruh kegiatan administrasi kepersonaliaan dapat berjalan dengan baik dan terdokumentasi. b. General Affair i. Melaporkan suatu permintaan untuk kebutuhan RT (Rumah Tangga) perusahaan. ii. Analisa realisasi budget GA pada pembelian dan permintaan yang sudah dilakukan selama 1 bulan. iii. Evaluasi dan maintenance dari GA setiap minggu. iv. Melakukan pemecahan masalah dari BOP yang sudah direncanakan jikalau tidak sesuai dengan laporan perencanaan sebelumnya. 



33  v. Menghubungi pemasok untuk melakukan reparasi aktiva tetap.  4. FA (Finance Accounting) Dalam departemen FA terdapat beberapa bagian yang digabung : a. Plant Controller i. Memeriksa Proposal Pengajuan Investasi Aktiva Tetap. ii. Memonitoring dan audit internal iii. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi keuangan iv. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi manajemen v. Mengawasi pelaksanaan perpajakan perusahaan b. Purchasing i. Memeriksa dan menyetujui Laporan Pembelian dan Penerimaan Barang.  ii. Mengevaluasi kinerja pemasok berdasarkan service level (satuan dalam %) dan batas waktu (leadtime) pengiriman (satuan dalam hari) sebagai dasar untuk menyetujui pemasok yang telah diseleksi oleh staff pembelian. iii. Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi, mengontrol proses pembelian dan pengadaan bahan untuk keperluan produksi langsung agar tercapainya target kualitas dan kuantitas sesuai waktu yang ditentukan; dan keperluan produksi tidak langsung agar tercapainya target kualitas, kuantitas dan harga sesuai waktu yang ditentukan.  c. Staf Pembelian 



34  i. Mempersiapkan barang – barang yang dibutuhkan setiap departemen.  ii. Membuat Purchase Order (PO). iii. Memilih atau menyeleksi pemasok. iv. Membandingkan dan menganalisa penawaran harga dari pemasok. v. Mengarsip dokumen–dokumen pembelian. vi. Melakukan transaksi pembelian aktiva tetap. vii. Mengajukan pengaduan (komplain) ke pemasok jika barang yang diterima tidak sesuai dengan standar mutu atau spesifikasi yang diminta.  d. IT (Information Technology) i. Memberikan arahan kepada userdalam hal mengatasi masalah IT yang terjadi pada user sehingga user dapat bekerja dengan baik. ii. Melakukan pemeliharaan server & client (antivirus, exchange, PC serverdan PC client) untuk kelancaran proses penggunaan server. iii. Melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk tindakan preventif dan reaktif terhadap masalah jaringan baik internal ataupun eksternal perusahaan agar komunikasi dan informasi lancar. iv. Melakukan proses sinkronisasi database ACCPAC untuk konsolidasi data dengan Head Office. v. Menyusun Laporan Periodik Progress Project untuk dilaporkan kepada Manager A&K dan IT, sehingga dapat diketahui kinerja sub departemen IT. 



35  vi. Melakukan instalasi jaringan agar dapat memenuhi kebutuhan instalasi baru.  5. QA (Quality Assurance) i. Mengidentifikasi titik kritis/penting yang mempengaruhi mutu dari pada produk dan proses operasional serta kemampuan peralatan yang digunakan. ii. Menentukan lokasi tempat pengambilan sampel yang mampu mempresentasikan keseluruhan material per satuan kualitas serta mempunyai tingkat keamanan dan kemudahan yang tinggi bagi pelaksana sampling. iii. Menentukan jenis dan macam pengujian yang dipersyaratkan untuk produk jadi yang ditetapkan oleh standar acuan yang digunakan perusahaan.   6. PPIC (Production Planning Inventory Control) i. Menyediakan pemesanan dari departemen marketing dan menyusun rencana produksi sesuai dengan pesanan marketing ii. Memenuhi permintaan contoh produk dari departemen marketing perusahaan serta melakukan pemantauan dalam proses pembuatan contoh produk ke customer 



36  iii. Menyusun rencana pengadaan bahan yang didasarkan atas peramalan atau forecasting dari marketing melalui pemantauan kondisi stock barang yang akan diproduksi iv. Melakukan monitoring pada bagain inventory pada proses produksi, penyimpanan barang di gudang maupun yang akan didatangkan pada perusahaan sehingga saat proses produksi yang membutuhkan bahan dasar bisa berjalan dengan lancar dan seimbang v. Membuat jadwal proses produksi sesuai dengan waktu, routing dan jumlah produksi yang tepat sehingga menjadikan waktu pengiriman produk pada konsumen bisa dilakukan secara optimal dan cepat vi. Menjaga keseimbangan penggunaan mesin perusahaan sehingga tidak ada mesin produksi yang overload atau malah jarang digunakan oleh perusahaan produksi vii. Melakukan komunikasi dengan bagian marketing untuk memastikan penyelesaian masalah produksi viii. Memberikan informasi yang akurat dana terpercaya pada seluruh bagian karyawan perusahaan. 7. LOGISTIK a. Manajer Logistik i. Menentukan sistem logistics management yang dipakai. ii. Menentukan pemakaian logistik secara privat atau agen. iii. Menentukan moda transportasi yang akan dipakai. iv. Membuat rancangan organisasi logistik. 



37  v. Menentukan lokasi pergudangan pada lokasi terbaik. vi. Menentukan kegiatan operasional gudang. vii. Membuat rancangan bauran logistik. b. Kepala Gudang : i. Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan barang. ii. Melakukan stock opname untuk mengambil tindak lanjut apabila terjadi selisih stok iii. Membuat laporan stok kepada Manager Pabrik. iv. Mempunyai wewenang untuk mengotorisasi setiap penerimaan dan pengeluaran barang beserta dokumen-dokumennya c. Staf Gudang i. Membuat BBM (Bukti Barang Masuk). ii. Merapikan barang digudang. iii. Bertanggung jawab atas keamanan barang di gudang. iv. Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan barang. v. Menerima dan memeriksa barang yang dibeli perusahaan. vi. Menyimpan produk jadi yang telah diproduksi. vii. Mengecek persediaan atau stok bahan baku dan barang jadi.  viii. Mengecek kelengkapan barang yang diterima dari pemasok. ix. Mengarsip dokumen-dokumen yang berkaitan.  
 

4.3 Budaya Organisasi PT. Triteguh Manunggal Sejati 



38  PT Triteguh Manunggal Sejati adalah salah satu anak perusahaan Suntory Garuda Beverage yang berlokasi di Pakkatto Gowa Sulawesi Selatan. Perusahaan ini memproduksi Mountea, Okky Jelly Drink, Okky Koko Drink dengan berbagai varian rasa. konsumen menilai perusahaan dan produk adalah merupakan kunci keberhasilan di masa lalu, masa kini dan di masa mendatang. Hal ini karena terciptanya suatu budaya yang berpusat pada nilai-nilai (Values) One Team, Never Give Up, Agility, Fun dan Integrity seperti yang telah dijelaskan oleh Plant Manager PT Triteguh Manunggal Sejati yaitu :  “Mengenai budaya perusahaan kami itu berpusat pada nilai-nilai yaitu One Team, Never Give Up, Agility, Fun dan Integrity. Iya itulah budaya yang kami pertahankan untuk mempertahankan reputasi sebagai perusahaan minuman yang sangat unggul”.(Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2019 pukul 11:42 WITA).   Penjelasan dari budaya perusahaan yang diterapkan oleh PT Triteguh Manunggal Sejati berdasarkan hasil wawancara dengan Plant manager adalah sebagai berikut : a. One Team 
One Team diartikan sebagai Satu tim, Tim adalah sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dalam Tim setiap orang mempunyai  tugas  yang mana dalam tugas tersebut  terdapat subtugas yang saling terkait. Menurut Naresh Jain (2009), Tim memiliki anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk memaksimalkan kekuatan 



39  mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. Anggota tim perlu belajar bagaimana untuk saling membantu, menyadari potensi sejati mereka, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk melampaui keterbatasan nya. 
One Team yang dimaksudkan oleh PT Triteguh Manunggal Sejati, Merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa One Team merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng-tangan menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja tim, beban dibagi untuk satu tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari One Team. Jangan pernah mengabaikan pengertian dan dukungan ini. Meskipun terjadi perselisihan antar pribadi, namun dalam tim harus segera menyingkirkannya terlebih dahulu. Bila tidak kehidupan dalam tim jelas akan terganggu, bahkan dalam satu tim bisa 



40  jadi berasal dari latar belakang divisi yang berbeda yang terkadang menyimpan pula perselisihan. Makanya sangat penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim di atas segalanya. Sementara untuk membentuk dan membangun One Team yang solid, tentu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, One Team yang solid akan menciptakan hasil yang maksimal dalam suatu tim tersebut yaitu bersama sama dalam satu misi, visi dan ambisi perusahaan. b. Never Give Up  Yaitu sikap Tidak gampang menyerah dalam menghadapi tantangan, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan. PT Triteguh Manunggal Sejati menginginkan seluruh karyawannya, agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan di dalam perusahaan. Misalnya tantangan dalam menciptakan inovasi produk baru yang dapat bersaing dengan produk lainnya.   c. Agility Memiliki sikap yang lincah dalam menghadapi segala perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam lingkup perusahaan adalah maksud dari Agility.  Perubahan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu perusahaan, perubahan dapat memberikan 



41  kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sebuah organisasi akan berubah, diantaranya adalah karena perusahaan perlu untuk merespon terhadap lingkungan bisnis yang selalu berubah. d. Fun Yaitu menyenangi setiap tugas dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan. Bersenang-senang dalam bekerja adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Ketika bekerja di lingkungan yang membuat perasaan ringan, senang dan bahagia, akan memberikan energi dalam pikiran sehingga akan timbul anggapan setiap orang di tempat itu memiliki niat yang baik. Seberat apapun pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, akan terasa lebih ringan jika dikerjakan dengan senang hati. Setiap orang memiliki cara yang berbeda membuat dirinya nyaman dan senang saat bekerja. e. Integrity Adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-



42  metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.  Untuk mendukung terciptanya kelima nilai-nilai values yang telah dijelaskan, ada beberapa kode etik yang dikeluarkan perusahaan sebagai kunci untuk mempertahankan reputasi sebagai perusahaan minuman yang sangat unggul, terutama pada situasi-situasi yang menantang, Hasil wawancara dengan Plant Manager PT Triteguh Manunggal Sejati  bahwa:  “Agar seluruh karyawan dapat menerapkan budaya, maka perusahaan mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kode etik perilaku tersebut yaitu Integritas, pertentangan kepentingan, bekerja dengan pemerintah, saling menghargai, melindungi aset perusahaan dan menerapkan integritas pribadi dan bisnis.” (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2019 pukul 12:01 WITA).  Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Kode etik adalah suatu garis pedoman bagi karyawan untuk bertindak atau bersikap secara benar (melakukan apa yang benar), tetapi tidak dimaksudkan untuk menggambarkan setiap hukum atau kebijaksanaan yang berlaku bagi karyawan, maupun berbicara mengenai setiap situasi bisnis yang mungkin dihadapi oleh karyawan. Kode etik memberikan suatu metode kerja, peta arah, dan menetapkan harapan-harapan bagi etika bisnis dalam rangka melakukan bisnis dengan benar. Seorang karyawan akan melakukan pekerjaannya dengan cara yang benar ketika karyawan tersebut bertindak secara etis dan konsisten terhadap nilai-nilai (values), kode etik, kebijakan-kebijakan dan hukum perusahaan. 



43  Akan tetapi karyawan tersebut diharapkan untuk memakai akal sehat serta pertimbangan yang baik, serta meminta saran ketika yang bersangkutan tidak pasti mengenai tanggapan yang layak atas suatu situasi tertentu. Kode etik perilaku tersebut yaitu Integritas, pertentangan kepentingan, bekerja dengan pemerintah, saling menghargai, melindungi aset perusahaan dan menerapkan integritas pribadi dan bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf finance tentang integritas yang konsisten, beliau menjelaskan: “Integritas yaitu bertindak jujur, bertanggungjawab atas tindakan yang diambil dan jadilah seseorang yang dapat dipercaya.”(Hasil wawancara tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:03 WITA).  Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bertindak jujur yaitu mengatakan yang sebenarnya, berterus terang tentang apa yang benar dan jangan menyembunyikan fakta-fakta apa pun untuk kepentingan pribadi. Karena suatu tindakan tanpa kejujuran akan menimbulkan suatu tindakan curang (penipuan dan manipulasi). Kedua yaitu bertanggungjawab dan akuntabel atas tindakan yang diambil. Percaya dengan rekan-rekan dan tim dalam melakukan pekerjaan mereka dan bertanggungjawab atas setiap tindakan yang diambil untuk melaksanakan pekerjaan. Ketiga, jadilah seseorang yang dapat dipercaya. Lakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan, tindakan satu orang dapat membuat suatu perbedaan bagi yang lain dan bagi karyawan di tingkat senior, agar menjadi contoh dan panutan bagi tim mereka. 



44  Manajer HCS PT Triteguh Manunggal Sejati Memaparkan tentang pertentangan kepentingan: “Pertentangan kepentingan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelakuan seorang karyawan yang dapat mempengaruhi keputusan yang sehat dibuat sejak karyawan tersebut mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan tersebut dan karyawan yang bersangkutan memiliki suatu kepentingan pribadi atas keputusan yang sedang dibuat tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2019 pukul 12:42 WITA).  Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa tindakan kunci yang dapat dilakukan sehubungan dengan kepentingan yang saling bertentangan yaitu : a. Menghindari pertentangan kepentingan yaitu karyawan diharapkan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Apabila karyawan mengindikasikan keterlibatannya dapat mempengaruhi keputusan, sementara terdapat kepentingan karyawan yang di dalam keputusan tersebut, maka karyawan yang bersangkutan harus menghindari kegiatan-kegiatan tersebut (menjadi suatu panitia tender dimana seorang kerabatnya juga bergabung dalam suatu tender). b. Menerima pemberian hadiah atau dijamu partner bisnis yaitu karyawan tidak boleh menerima atau menawarkan untuk member sesuatu yang berharga kepada pejabat-pejabat pemerintah apabila tindakan-tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai suatuupaya yang tidak layak untuk mempengaruhi pejabat-pejabat tersebut guna memperoleh suatu keuntungan yang tidak layak. 



45  c. Memberikan hadiah atau menjamu partner bisnis yaitu karyawan harus mencegah diri mereka memberikan suatu hadiah serta menjamu orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perusahaan. Pada umumnya, larangan-larangan memberikan dan menerima hadiah antar karyawan atau teman-teman dekat tidaklah berlaku, sepanjang, motivasi di belakang tindakan ini jelas semata-mata karena hubungan pribadi dan bukan menyangkut bisnis perusahaan. d. Membicarakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan-kegiatan bisnis yaitu perusahaan tidak mencegah seorang karyawan untuk mempunyai suatu kegiatan bisnis akan tetapi karyawan tersebut diharapkan untuk tidak menggunakan jam kerjanya guna mengatur kegiatan-kegiatan bisnis pribadi, apalagi menggunakan fasilitas-fasilitas perusahaan untuk menyokong kegiatan-kegiatan bisnis pribadinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer HCS PT Triteguh Manunggal Sejati tentang bekerja dengan pemerintah, beliau menjelaskan:  “Seorang karyawan diharapkan untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam berhubungan dengan pemerintah, misalnya dalam hal perizinan dan perpajakan. Seorang karyawan diharapkan untuk mengambil tindakan yang melindungi nama baik perusahaan dan mencegah tindakan apapun yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perusahaan.” (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2019 pukul 13:02 WITA).   Tindakan apapun yang dapat dilakukan yaitu : a. Membuat kontrak/ berhubungan dengan pemerintah yaitu setiap transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara atau pengurusan perizinan 



46  dengan instansi pemerintah harus dilakukan secara professional. Tidak boleh ada hak-hak istimewa bagi pejabat-pejabat pemerintah/ perusahaan milik pemerintah.  b. Anti korupsi yaitu karyawan harus mematuhu undang-undang anti korupsi dan undang-undang anti penyuapan. Memberikan suatu pemberian atau hiburan harus mengikuti kebijaksanaan perusahaan. c. Anti penyuapan yaitu guna mendapatkan keuntungan komersil, kontrak atau peraturan, seorang karyawan tidak diperbolehkan untuk member suap (memberikan,menawarkan atau menjanjikan sesuatu) kepada pihak lain yang memiliki suatu kewajiban untuk bertindak demi kepentingan umum (secara tidak layak mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang). Apabila uang merupakan suatu persyaratan resmi dari pemerintah maka hal ini diperbolehkan (dengan suatu tanda terima resmi). Memberikan atau menerima sesuatu yang berharga bukan saja dalam bentuk uang/ tunai, tetapi juga pemberian-pemberian, perjalanan, komisi-komisi yang digembungkan, penawaran-penawaran kerja serta potongan-potongan yang tidak diotorisasi. Apabila karyawan tersebut sedang berurusan dengan pihak ketiga, maka ini bukan hanya terbatas pada pejabat-pejabat pemerintah tetapi juga disektor swasta. Dilarang untuk melakukan suap baik secara langsung maupun tidak langsung.  Dalam suatu perusahaan, kode etik saling menghargai sangatlah penting, seperti yang dijelaskan oleh Plant Manager PT Triteguh Manunggal Sejati bahwa: 



47  “Kami berkomitmen untuk untuk menciptakan lingkungan kerja yang luas dimana karyawan yang berbakat dapat berada di  dalam perusahaan dan mengembangkan karir mereka bersama perusahaan. Mendukung pemberdayaan karyawan dan komitmen untuk melayani para pelanggan perusahaan. Kami memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku karena hal ini adalah tindakan yang benar yang harus dilakukan oleh perusahaan.” (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2019 pukul 12:12 WITA).   Manajer HCS juga menambahkan bahwa:  “Bentuk saling menghargai di dalam perusahaan, misalnya bekerja sesuai jam kerja dan lembur jika diperlukan, mempromosikan karyawan berdasarkan kinerja yang sebenarnya, bekerja sama dengan pria dan wanita secara professional.” (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2019 pukul 13:40 WITA).  Penjelasan lebih lanjut mengenai kode etik saling menghargai, sebagai berikut : a. Saling menghargai dan professional, salah satu dari  nilai-nilai perusahaan adalah “One Team” dan tidak ada yang dapat secara cepat merusak suatu tim dengan tidak adanya sikap aling menghargai. Untuk perusahaan kita menjadi berhasil, maka semua karyawan harus bekerja sama menuju tujuan-tujuan bersama.para karyawan dan para manajer bersama-sama mempunyai tanggung jawabuntuk saling memberikan informasi yang dapat saja merupakan informasi penting bagi pelaksanaan pekerjaan untuk memahami organisasi. Karyawan diharapkan untuk memperlakukan sesama karyawan secara professional. b. Anti diskriminasi, kita menyadari bahwa keragaman angkatan kerja adalah salah satu kekuatan terdasyat dan memastikan kesempatan-



48  kesempatan yang sama bagi semua karyawan adalah pentig bagi keberhasilan perusahaan. Keragaman gagasan, sudut pandang, kepercayaan dan latar belakang sudah diperkirakan dan dihargai. Masing-masing kita harus dapat memperoleh kesempatan untuk mencapai potensi penuh kita serta memberikan sumbangsih kepada keberhasilan perusahaan. c. Anti pelecehan, perusahaan menganggap serius kewajiban untuk menyediakan suatu tempat kerja yang bebas pelecehan dan tidak akan mengampuni, mengizinkan, atau mentoleransi pelecehan dalam bentuk apapun. d. Keselamatan, kesehatan dan lingkungan, perusahaan berkomitmen untuk menyediakan suatu tempatdan lingkungan kerja yang aman bagi para karyawan, para tamu dan komunitas-komunitas. Tidak satu pun, termasuk suatu kebutuhan bisnis yang mendesak atau keprihatinan mengenai biaya, membenarkan kegagalan untukmematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur perusahaan menyangkut keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Selain memaparkan mengenai pentingnya integritas, Plant 

Controller PT Triteguh Manunggal Sejati juga menjelaskan tentang melindungi aset perusahaan: “Kita harus melindungi aset-aset perusahaan. Perlindungan yang layak dan pemakaian sumber daya/ aset-aset perusahaan adalah suatu tanggung jawab fundamental dari tiap-tiap karyawan. Sementara pemakaian pribadi secara terbatas atas sumber-sumber daya tertentu kadang-kadang diperbolehkan, kita tidak boleh menganggap biasa-biasa saja hak istimewa ini atau mengasumsikan 



49  bahwa kita memiliki suatu hak atas privasi ketika menggunakan sumber-sumber daya tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:15 WITA).  Penjelasan lebih lanjut mengenai kode etik saling menghargai, sebagai berikut : a. Melindungi aset perusahaan, melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian, pencurian dan penyalahgunaan lainnya merupakan tanggung jawab setiap karyawan. Kerugian, pencurian dan penyalahgunaan aset-aset perusahaan berdampak langsung pada keuntungan kita. Setiap dugaan akan adanya kerugian, penyalahgunaan dan pencurian harus dilaporkan kepada atasan atau Direktur Keuangan atau Manajer-manajer aset-aset perusahaan. b. Informasi kepemilikan dan rahasia, dalam hal karyawan memiliki akses ke informasi kepemilikan dan rahasia menyangkut bisnis perusahaan dan bisnis klien-klien, mitra-mitra kolaborasi, pemasok-pemasok, atau vendor-vendor perusahaan, maka anda diharuskan untuk menjaga rahasia tersebut selama amsa kerja anda di perusahaan atau selama pemberian jasa anda kepada perusahaan, maupun setelah masa kerja atau pemberian jasa anda berakhir. Selama masa kerja andaanda dapat saja memperoleh informasi tertentu mengenai perusahaan, pelanggan-pelanggan, pemasok-pemasok atau mitra-mitra bisnis perusahaan atau informasi tertentu dari pihak ketiga lainnya, yang bersifat rahasia, sensitif dari segi persaingan dan/atau kepemilikan. Anda harus berasumsi bahwa informasi perusahaan tersebut adalah rahasia atau 



50  sensitive dari segi persaingan kecuali anda mempunyai indikasi yang jelasdari perusahaan bahwa informasi tersebut telah di buka kepada umum. c. Komunikasi perusahaan, perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah pengungkapan selektif atas informasi yang tidak untuk umum kepada satu orang atau group-group tertentu. Hanya perwakilan-perwakilan perusahaan yang berwenang yang diperbolehkan untuk membuat pernyataan-pernyataan atas nama perusahaan atau mengenai operasi bisnis perusahaan kepada pihak ketiga dan media. Tahanlah diri anda dari memberikan komentar apapun yang dimaksudkan atau dapat ditafsirkan dibuat atas nama perusahaan kepada pihak-pihak ketiga demikian kecuali secara tegas anda berwenang untuk melakukan hal tersebut. d. Kekayaan intelektual, adalah suatu aset yang tidak terhingga nilainya yang harus dilindungi setiap waktu. Kekayaan intelektual mengenai merek-merek, nama-nama, desain-desain kemasan, hak-hak cipta, penemuan-penemuan, paten-paten, dan rahasia-rahasia dagang. Anda tidak pernah boleh mengizinkan suatu pihak ketiga untuk menggunakan merek-merek perusahaan atau kekayaan intelektual lainnya tanpa otorisasi yang layak dan suatu perjanjian lisensi yang telah disetujui oleh departemen hukum. Lebih lanjut, merek-merek kita tidak pernah boleh digunakan dengan suatu cara yang merendahkan martabat, bersifat memfitnah atau sebaliknya dengan cara yang menghina. 



51  Menurut Manajer HCS PT Triteguh Manunggal Sejati, Menerapkan integritas pribadi dan bisnis juga penting dalam perusahaan, beliau menjelaskan: “Perusahaan mendorong seluruh karyawan (termasuk karyawan senior dan direktur) untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai orang perorangan. Akan tetapi, ketika anda memberikan kontribusi politik atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik atas dasar pribadi, anda harus berhati-hati dalam membedakan antara pandangan-pandangan politik pribadi dan pandangan-pandangan politik perusahaan.” (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2019 pukul 13:22 WITA).  Penjelasan lebih lanjut mengenai kode etik saling menghargai, sebagai berikut : 1. Kegiatan politik, para karyawan bebas untuk berpartisipasi secara pribadi dalam kegiatan-kegiatan sipil dan politik dengan ketentuan bahwa mereka mematuhi hukum-hukum nasional, Negara bagian dan daerah. Begitu juga, perusahaan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dengan ketentuan bahwa perusahaan mematuhi hukum-hukum terkait pemilihan umum dan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan melobi dan sumbangan-sumbangan perusahaan berupa uang, property atau jasa-jasa kepada calon-calon politik, kampanye-kampanye atau partai-partai. 2. Investasi pribadi, seorang karyawan perlu berhati-hati sehubungan dengan ivestasi-investasi atau bisnis pribadi. Jangan menciptakan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, yang mengurangi kemampuananda dalam mengambil keputusan-keputusan secara objektif atas nama perusahaan. Konflik-konflik dapat timbulapabila 



52  investasi pribadi dibuat dalam bisnis para competitor, pemasok dan pelanggan dari perusahaan. Kepentingan ekonomi besar yang bertambah atau janji-janji untuk diperoleh dari investasi-investasi demikian kemungkinan dapat mempengaruhi penilaian bisnis anda. 3. Menjalankan usaha, seorang karyawan harus mewakili perusahaan dan karyawan juga harus melindungi nama baik perusahaan. Perilaku harus dipertahankan baik terhadap pihak-pihak eksternal maupun internal. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu hubungan bisnis yang adil. Karyawan harus memastikan untuk tidak berbagi informasi penting kepada pihak lain, baik informasi keuangan maupun non keuangan.  
 

4.4 Sistem Informasi Akuntansi PT Triteguh Manunggal Sejati Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT Triteguh Manunggal Sejati adalan SAP adalah singkatan dari “Sistem Analysis  and Program Development (in German : Systemanalyse und 

Proggrammentwicklung)” yang ditemukan oleh Wellenreuther, Hopp, Hector, Plattner, dan Tschira pada tahun 1972. Yang kemudian berganti menjadi “Systems Application and Products in Data Processing” pada tahun 1977. “SAP”yang dikenal pada saat ini adalah sistem R/3-nya yang sudah teruji oleh perusahaan-perusahaan dunia dalam menjalankan bisnisnya, yang lebih dikenal dengan SAP R/3. Sebelum sampai ke generasi R/3, SAP sudah melewati tahap R/1 dan R/2. Selain sistem R/3 yang terkenal banyak juga solusi-solusi bisnis lainnya antara lain SAP BI (Business Intelligence) 



53  yang digunakan untuk Data Warehousing, SEM (Strategic Enterprise 

Management), SCM (Supply Chain Management), CRM dan masih banyak solusi-solusi bisnis lain yang ditawarkan oleh SAP untuk berbagai jenis bidang usaha di dunia.  Menurut Dewanto dan Falahah (2007: 171), SAP adalah software ERP yang sangat terintegrasi antara berbagai modulnya seperti Sales Distribution, Material Management, Financial and Controlling, Human Resource dan masih banyak lagi. Karena keintegrasiannya dan sifatnya yang sangat generik membuat software ini banyak digunakan oleh perusahaan besar di seluruh dunia dan menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan SAP menjadi sangat mahal, mulai dari lisensi, pelatihan SAP, perangkat keras, dan sebagainya.   



54  (Sumber: http://kikisaragih.wordpress.com/2009/02/04/whats-up-sap/) Gambar 4.3 : Modul-modul SAP  Modul-Modul yang ada di SAP, antara lain: 1. Modul Sales and Distribution (SD) ini menyimpan sales order dan jadwal pengiriman barang. Informasi tentang konsumen (harga, bagaimana, dan kemana pengiriman produk, serta bagaimana pelanggan membayar dan informasi lainnya) di maintenance dan diakses dari modul ini. 2. Modul Materials Management (MM) mengatur akuisisi bahan baku dari supplier (pembelian) dan kemudian penyimpanan bahan baku, dari gudang untuk diproses sampai penyimpanan barang jadi. 3. Modul Production Planning (PP) menjaga dan mengatur mengenai informasi produksi. Pada modul ini, segala proses produksi dari penjadwalan sampai penyimpanan data jadwal produksi dapat diakses. 4. Modul Quality Management (QM) membantu pengguna atau user untuk merencanakan dan menyimpan aktifitas terhadap kontrol kualitas seperti pemerikasaan produk dan keterangan material. 5. Modul Plant Maintenance (PM) memungkinkan perencanaan terhadap perawatan mesin-mesin pabrik dan mengatur perawatan sumber daya, sehingga kerusakan kelengkapan peralatan dapat diminimalisasi. 6. Modul Human Resource (HR) memfasilitasi perekrutan karyawan dan pelatihan karyawan. 



55  7. Modul Financial Accounting (FI) memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyimpan dan mengakses data keuangan perusahaan. 8. Modul Controlling (CO) digunakan oleh manajemen internal. Pada modul ini membantu pengguna dalam menganalisis dan mengontrol produk serta biaya yang diperlukan. 9. Modul Asset Management (AM) membantu perusahaan untuk mengatur pembelian harta tetap. 10. Modul Project System (PS) memungkinkan perencanaan dan mengontrol kelebihan R&D, konstruksi dan proyek pada pemasaran.  11. Modul Workflow (WF) dapat digunakan untuk mengotomatisasi beberapa aktivitas dalam R/3. Dapat menampilkan analisa alur tugas dan memberikan notifikasi kepada karyawan (via email). 12. Modul Industry Solutions (IS) berisi pengaturan konfigurasi R/3 yang ada di SAP.  
System Application and Product in Data Processing (SAP) adalah software yang berbasis ERP (Enterprise Resources Planning) yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung Multi-tugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan SAP sendiri tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. 



56  Program SAP mulai digunakan oleh PT Triteguh Manunggal Sejati pada tahun 2012 sampai sekarang. Hasil wawancara dengan Plant 

Controller PT Triteguh Manunggal Sejati Mengungkapkan Bahwa :  “Saat ini, kami menggunakan program SAP mulai Januari 2012, sebelumnya menggunakan program ACCPAC. Kami tidak menghasilkan laporan keuangan secara keseluruhan. Modul SAP yang digunakan adalah modul CO yaitu yang berfungsi mengontrol pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan yang telah diharapkan secara real time dan akurat.”                         Sumber: Dikembangkan oleh Penulis Gambar 4.4 : Alur SAP Modul CO  Modul CO atau lebih detailnya akan membahas tentang Controlling. Modul CO juga bisa disebut sebagai Management Accounting, sebuah PROGRAM ALUR SAP  MODUL CO REPORTS CONTROLLING Cost Center/Profit Center/ Cost Element SAP CO/ Integration Kit CO-PA And Product Costing 



57  modul yang bisa melakukan perencanaan keuangan dalam perusahaan secara internal, yaitu segala macam bentuk biaya dapat dikendalikan dengan 
real time dan akurat. Mulai dari perencanaan dalam pembayaran, planning anggaran setiap devisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Kemudian dari laporan biaya dapat kita perbandingkan antara 
planning dan actual sehingga perusahaan dapat mengontrol dengan baik segala aktivitas keuangan yang terjadi.      



58           Sumber: Screenshoot program SAP Plant Controller Gambar 4.5 : Tampilan Menu SAP (Modul CO)             Otc             (Order To Cash) Sales Planning Sales Processing Delivery Verification 



59                          Forecast                    Sumber : Modul SAP Training Tahun 2016  Gambar 4.6 Flowchart Order To Cash Model CO   Dengan mengimplementasikan SAP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat pada Perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah “real-time processing“. Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data kostumer, data produk maupun data vendor. Semua user yang mempunyai akses ke sistem Warehouse Management Forecast To Stock (FTS)    Asset Life Cicle Management (ALCM) Prosedur To Pay (PTP) CO – Product Costing Financial And Management Accounting (FMA) Warehouse Good Issued Goods Received Billing Account Receivable Incoming Payment Bank Accounting CO -  Profitability Analysis/ Co -Overhead Controlling 



60  akan dapat melihat semua informasi yang paling up-to-date setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut di-input oleh user lainpun. 
4.5 Peranan Budaya Organisasi dalam Sistem Informasi Akuntansi 

dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Sistem Informasi Akuntansi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas adalah budaya organisasi. Peranan budaya organisasi dalam sistem informasi akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT Triteguh Manunggal Sejati sebagai berikut.: 1. Integritas yang konsisten,  Dengan integritas, semua informasi diungkapkan dengan benar, memasukkan jumlah yang benar dari suatu transaksi, melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang asli, mengikuti aturan perusahaan, mengirimkan/ teruskan pengumpulan uang tunai dengan tepat waktu, melakukan pembelian melalui procurement dan melakukan sesuai dengan perkataan. Hal ini dapat menghindarkan dari menyembunyikan informasi atau fakta-fakta yang sebenarnya, memanipulasi data atau informasi, menciptakan transaksi fiktif, menciptakan dokumen-dokumen fiktif, memutar pengumpulan uang tunai, memakai uang tunai perusahaan untuk pemakaian pribadi, dan membuat suatu keputusan/ melakukan suatu tindakan yang melampaui tanggung jawab. 2. Pertentangan Kepentingan 



61  Karyawan dalam suatu perusahaan dapat berperilaku seperti Terlibat dalam pengambilan keputusan jika ada kepentingan pribadi di dalamnya, menekan fungsi lain untuk membuat keputusan yang mendukung kepentingan pribadi, memberi dan menerima hadiah dari/ kepada pejabat pemerintah atau vendor/ Supplier untuk mempercepat suatu proses, baik izin maupun proses seleksi/ bidding, memberikan jasa konsultasi untuk perusahaan lain yang menjadi competitor perusahaan dan membuat transaksi tanpa persetujuan awal atau tanpa memberikan laporan terlebih dahulu kepada petugas kepatuhan/ Compliance Officer pada saat transaksi tersebut melebihi batasan yang ditetapkan. Perusahaan dapat menghindari hal-hal yag tidak diinginkan tersebut, dengan budaya yang ditanamkan terkait pertentangan kepentingan kepada setiap karyawannya sehingga akan menjadi pribadi yang netral ketika ada kepentingan pribadi dalam suatu pengambilan keputusan dan menghindari adanya hubungan romantis dengan sesama karyawan atau bawahan atau atasan baik langsung maupun tidak langsung. Meminta persetujuan awal dari petugas kepatuhan/ Compliance Officer untuk memberikan hadiah, menjamu makan & entertainment, dan memberikan donasi dengan jumlah di atas Rp. 500.000,- dan kemudian melalukan pencatatan dari aktivitas tersebut secara baik dan benar. 3. Melindungi aset perusahaan Memperlakukan aset-aset dan peralatan dengan hati-hati guna meminimalisir kehilangan dan kerusakan, menggunakan aset-aset 



62  perusahaan hanya untuk tujuan bisnis. Penggunaan pribadi secara insidentil dan terbatas atas peralatan perusahaan (seperti komputer-komputer, telepon dll) diperbolehkan tetapi harus dijaga agar seminimal mungkin dan kegiatan internet pribadi tidak diperbolehan termasuk video streaming video atau musik dan menggunakan aset-aset perusahaan dalam kegiatan pribadi. Sistem Informasi Akuntansi dalam suatu perusahaan tidak lain adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriati dan Mulyani (2015) bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi juga mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung penerapan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang berhasil akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi.  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat pada pengembangan sistem informasi keuangan dan implementasi. Sistem informasi harus dibuat sedemikianrupa sehingga diterima dalam budaya dan akan menjadi salah satu bagian dari sistem informasi (Susanto, 2008). Kualitas informasi akuntansi memiliki peran penting dalam proses pengadopsian sistem informasi akuntansi, sehingga suatu organisasi harus mendapatkan pengetahuan tentang ukuran kualitas informasi yang tepat 



63  agar sistem pengadopsian ini meningkatkan kinerja dan menghasilkan keuntungan bagi suatu organisasi (Wongsim dan Jing Gao,2011).  Carolina (2014) dan Xu (2009) menunjukkan bahwa kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi harus memperhatikan faktor organisasional yang salah satunya adalah budaya organisasi. Kebiasaan anggota organisasi atau karyawan yang seringkali dilakukan akan membentuk nilai yang dianut dalam perusahaan dan akhirnya menjadi budaya. Kebiasaan tersebut bisa menjadi penghambat maupun pendukung dari pembentukan maupun penerapan sistem informasi.  Selain itu, budaya organisasi tidak hanya harus diperlihatkan pada saat sistem informasi dibuat tetapi harus tetap menjadi perhatian ketika sistem informasi dioperasikan dan dikembangkan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jirachiefpattana (1997) dalam Carolina(2015) menjelaskan pengaruh budaya terhadap pengembangan sistem informasi yang efektif. Pengaruh budaya dapat terlihat dari tujuan, fitur-fitur dari struktur tim pengembangan, lingkungan pengembangan dan teknik yang digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi. Wing danYeoh (2009) dalam Ramadhan dan Fachruddin (2017) memberikan sebuah kerangka kerja yang lengkap untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian antara budaya organisasi dan tipe system informasi. Kerangka kerja dapat digunakan oleh para manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang tepat dan sesuai dengan penggunaan system informasi yang 



64  spesifik. Kontribusi utama dari kerangka ini adalah menggambarkan pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem informasi.  Organisasi harus memiliki budaya yang kuat sehingga organisasi dan anggotanya akan memiliki perilaku yang sejalan serta memiliki keyakinan kolektif yang dapat mendukung aktivitas organisasi seperti salah satunya dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Tercapainya penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dan handal akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas akan membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Ramadhan danFachruddin, 2017).  Organisasi akan mengembangkan sebuah budaya yang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan persaingan yang ada. Untuk itu, organisasi akan terbuka untuk mengembangkan dan menggunakan sistem informasi akuntansi sebagai bagian dari strategi mereka (Tripambudidan Adityawarman, 2014). 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 



65  Dari uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : a. PT Triteguh Manunggal Sejati mempunyai budaya organisasi yang berpusat pada nilai-nilai (values) One Team, Never Give Up, Agility, Fun dan Integrity. b. Ada 6 (enam) Kode Etik yang mendukung terciptanya budaya pada PT Triteguh Manunggal Sejati yaitu integritas yang konsisten, pertentangan kepentingan, bekerja dengan pemerintah, saling menghargai, melindungi aset perusahaan dan menerapkan integritas pribadi dn bisnis. c. Penerapan dan peranan budaya organisasi dalam sistem informasi akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT Triteguh Manunggal Sejati berpusat pada Integritas yang konsisten, Pertentangan kepentingan dan Melindungi Aset perusahaan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. d. Organisasi harus memiliki budaya yang kuat sehingga organisasi dan anggotanya akan memiliki perilaku yang sejalan serta memiliki keyakinan kolektif yang dapat mendukung aktivitas organisasi seperti salah satunya dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Tercapainya penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dan handal akan menghasilkan informasi yang berkualitas.  
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 



66  a. Dalam usaha mempertahankan bagaimana konsumen menilai reputasi perusahaan, diharapkan dapat mempertahankan budaya organisasinya. b. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, diharapkan dapat membudayakan integritas yang konsisten dan melindungi aset perusahaan. 
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LAMPIRAN I 

SEJARAH SINGKAT PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI 

 PT. Dharana Inti Boga (SUNTORY GARUDA BEVERAGE)  berdiri pada tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 09 Maret 2010 oleh Bupati Kabupaten Gowa Bapak H.Ichsan Yasin Limpo,SH,MH. Perusahaan ini terletak di JL.Poros Malino KM 21,  Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Perusahaan ini mempunyai luas keseluruhan 13326.65 m2, dengan luas bangunan utama 3.670.00 m2 dan luas fasilitas umum 263.10  m2 yang terdiri dari ruangan Plant Manager, ruangan kantor, ruangan rapat, ruangan produksi, ruangan kantor produksi, laboratorium, mushollah, kantin, ruangan security, toilet, tempat parkir, gudang warehouse material dan produk jadi.  Pembangunan pabrik PT. Dharana Inti Boga (SUNTORY GARUDA BEVERAGE) ini memberikan dampak tenaga kerja yang cukup besar bagi pembangunan nasional pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya karena dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 153 orang dimana untuk karyawan tetap 121 orang dan karyawan outsourcing dari mitra PT. Karya Manunggal Jati (KMJ) sebanyak 32 orang (Data Februari 2017). PT. Dharana Inti Boga (SUNTORY 

GARUDA BEVERAGE) berdiri di bawah naungan Tudung Group. Tudung Grup memerlukan suatu sistem yang dapat mengikat kebersamaan seluruh karyawan dan Pimpinan Tudung Group, untuk itulah Tudung Way disusun. Tudung Way dimaksudkan untuk memberikan suatu identitas yang dapat mempersatukan 



berbagai identitas dalam Group ini berdasarkan suatu budaya dan sistem organisasi yang terpadu. Pada Bulan Januari 2018 PT. Dharana Inti Boga dilakukan Merger oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati.  PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI yang didirikan pertama kali pada tahun 1974 dan berlokasi di Kalideres (1974-1997), merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi jelly. Pada tahun 1998, PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI bergabung dengan Garudafood Putra-Putri Jaya (GPPJ) dan menjadi divisi jelly (Jelly Division) dalam Garudafood Group. Produk jelly yang diproduksi dikenal dengan merek OKKY dan KEFFY. Meskipun relatif baru, pertumbuhan laba atas penjualan memperlihatkan bahwa bisnis ini berpeluang besar untuk tumbuh. Permintaan pasar dari semua jaringan distribusi selalu bergerak naik, demikian juga permintaan pasar dari luar negeri, seperti negara-negara Timur Tengah, juga terus meningkat.  Produk pertama yang dihasilkan adalah Okky Jelly Super Cup (SCO10). Dan pada tahun 2002, produk Okky Jelly menjadi market leader di pasar jelly, yang kemudian berkembang Okky Jumbo Cup, Okky Jumbo Sedot, serta berkembang menjadi produk minuman Okky Jelly Drink pada tahun 2003. Dan pada bulan Juni 2004, Okky Jelly meraih sertifikat “Top Brand for Kids” dari Frontier. Tak lama sesudahnya, yaitu pada bulan Juli 2004, Okky Jelly meraih IBBA (Indonesian Best Brand Award). Produk baru yang diproduksi perusahaan pada tahun 2005 adalah Bollo. 



 Selain menguasai pasar nasional, produk ini juga diekspor ke berbagai negara seperti Singapore, Malaysia, Hongkong, Filipina, Brunei Darussalam, Cina, Australia, Kepulauan Pasifik, USA, Canada, Guatemala, Mexico, Bangladesh, India, Arab Saudi (KSA), UAE, Jordania, Lebanon, Yaman, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Hal ini tercapai berkat kerjasama yang simultan dan terencana antara Divisi Pemasaran, Divisi Riset dan Pengembangan, serta Divisi Produksi. Yang pada akhirnya, mampu menyuguhkan beraneka macam produk makanan dan minuman yang inovatif dan berstandar internasional, dengan tetap mengacu kepada selera dan kepuasan pelanggan. Sesuai visi dan misinya, kelompok usaha ini tentu saja tidak cepat berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapai selama ini. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk terus membuat produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Semua itu dilakukan, tidak lain demi kepuasan yang sebesar-besarnya bagi para konsumen yang merupakan penentu hidup matinya sebuah perusahaan.  Berdasarkan semangat pendiri, yaitu “sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi doa” dan filosofi perusahaan : “Damai dan Dinamis”, target yang diusung dalam visi Garudafood hingga 2008 adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terbaik dalam aspek keuntungan, pendapatan dan kepuasan pelanggan. Mengacu pada konsep balanced scorecard, untuk mencapai sustainable enterprise (perspektif keuangan), Garudafood dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai 



tambah (value added) kepada pelanggannya (perspektif pelanggan). Saat ini PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI memiliki 8 pabrik atau plant, yaitu Plant F (Tangerang), Plant G (Bogor), Plant J (Sidoarjo), Plant B (Pati), Plant D (Lampung), Plant L (Pekanbaru), Plant K (Gowa), Plant N (Banjarbaru). 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. TRITRGUH MANUNGGAL SEJATI 

PLANT K (GOWA) 

        
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

� PLANT MANAGER a. Menyetujui Proposal Pengajuan Investasi Aktiva Tetap. b. Menyetujui Laporan Keuangan. PLANT MANAGER PRODUKSI HCS FA QA PPIC LOGISTIC 



c. Menyetujui Surat Jalan (SJ), Faktur Pajak (FP), dan Faktur yang diterima dari pemasok untuk melakukan pembayaran. d. Menjalankan aktivitas yang bermanfaat dan mengambil keputusan guna tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. e. Memimpin dan menjalankan kooordinasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan fungsi organisasi, staf dan seluruh perangkat serta personal pada PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI. 
� PRODUKSI 

� Manajer Produksi : 
a. Menetapkan mutu dan kualitas barang yang diproduksi. 
b. Menentukan waktu mulai dan penyelesaian proses produksi. 
c. Membuat Laporan Hasil Produksi. 
d. Memberikan pengarahan mengenai produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan. 
e. Mengawasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi. 

� Staf Produksi a. Memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. b. Menerima bahan baku dari Bagian Gudang.  c. Memasukkan produk jadi ke dalam gudang.  d. Melakukan input data bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. 



e. Merawat dan membersihkan alat-alat yang digunakan.  
� HCS (Human Capital Resources) 

� Manajer HCS a. Membuat perencanaan kebutuhan pemenuhan SDM guna menjalankan rencana bisnis perusahaan jangka pendek/panjang jenjang kepangkatan, jumlah dan waktu. b. Memenuhi kebutuhan SDM disetiap unit kerja secara tepat waktu dan sejalan dengan prosedur yang berlaku. c. Mengatur dan menganalisa yang berhubungan dengan kepegawaian dan penggajian. d. Membuat Laporan Penggajian. e. Merekrut dan menyeleksi calon tenaga kerja yang potensial. f. Mengusulkan penerimaan, penempatan, mutasi, rotasi dan pemberhentian karyawan. g. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. h. Mengontrol kegiatan surat menyurat, perpanjangan surat kontrak dan  update karyawan agar seluruh kegiatan administrasi kepersonaliaan dapat berjalan dengan baik dan terdokumentasi. 
� General Affair a. Melaporkan suatu permintaan untuk kebutuhan RT (Rumah Tangga) perusahaan. b. Analisa realisasi budget GA pada pembelian dan permintaan yang sudah dilakukan selama 1 bulan. 



c. Evaluasi dan maintenance dari GA setiap minggu. d. Melakukan pemecahan masalah dari BOP yang sudah direncanakan jikalau tidak sesuai dengan laporan perencanaan sebelumnya. e. Menghubungi pemasok untuk melakukan reparasi aktiva tetap.  
� FA (Finance Accounting) Dalam departemen FA terdapat beberapa bagian yang digabung : 

� Plant Controller a. Memeriksa Proposal Pengajuan Investasi Aktiva Tetap. b. Memonitoring dan audit internal c. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi keuangan d. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi manajemen e. Mengawasi pelaksanaan perpajakan perusahaan 
� Purchasing a. Memeriksa dan menyetujui Laporan Pembelian dan Penerimaan Barang.  b. Mengevaluasi kinerja pemasok berdasarkan service level (satuan dalam %) dan batas waktu (leadtime) pengiriman (satuan dalam hari) sebagai dasar untuk menyetujui pemasok yang telah diseleksi oleh staff pembelian. c. Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi, mengontrol proses pembelian dan pengadaan bahan untuk keperluan produksi langsung agar tercapainya target kualitas dan kuantitas sesuai 



waktu yang ditentukan; dan keperluan produksi tidak langsung agar tercapainya target kualitas, kuantitas dan harga sesuai waktu yang ditentukan.  
� Staf Pembelian a. Mempersiapkan barang – barang yang dibutuhkan setiap departemen.  b. Membuat Purchase Order (PO). c. Memilih atau menyeleksi pemasok. d. Membandingkan dan menganalisa penawaran harga dari pemasok. e. Mengarsip dokumen–dokumen pembelian. f. Melakukan transaksi pembelian aktiva tetap. g. Mengajukan pengaduan (komplain) ke pemasok jika barang yang diterima tidak sesuai dengan standar mutu atau spesifikasi yang diminta.  
� IT (Information Technology) a. Memberikan arahan kepada userdalam hal mengatasi masalah IT yang terjadi pada user sehingga user dapat bekerja dengan baik. b. Melakukan pemeliharaan server & client (antivirus, exchange, PC serverdan PC client) untuk kelancaran proses penggunaan server. c. Melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk tindakan preventif dan reaktif terhadap masalah jaringan baik internal ataupun eksternal perusahaan agar komunikasi dan informasi lancar. 



d. Melakukan proses sinkronisasi database ACCPAC untuk konsolidasi data dengan Head Office. e. Menyusun Laporan Periodik Progress Project untuk dilaporkan kepada Manager A&K dan IT, sehingga dapat diketahui kinerja sub departemen IT. f. Melakukan instalasi jaringan agar dapat memenuhi kebutuhan instalasi baru.  
� QA (Quality Assurance) a. Mengidentifikasi titik kritis/penting yang mempengaruhi mutu dari pada produk dan proses operasional serta kemampuan peralatan yang digunakan. b. Menentukan lokasi tempat pengambilan sampel yang mampu mempresentasikan keseluruhan material per satuan kualitas serta mempunyai tingkat keamanan dan kemudahan yang tinggi bagi pelaksana sampling. c. Menentukan jenis dan macam pengujian yang dipersyaratkan untuk produk jadi yang ditetapkan oleh standar acuan yang digunakan perusahaan. 
� PPIC (Production Planning Inventory Control) a. Menyediakan pemesanan dari departemen marketing dan menyusun rencana produksi sesuai dengan pesanan marketing 



b. Memenuhi permintaan contoh produk dari departemen marketing perusahaan serta melakukan pemantauan dalam proses pembuatan contoh produk ke customer c. Menyusun rencana pengadaan bahan yang didasarkan atas peramalan atau forecasting dari marketing melalui pemantauan kondisi stock barang yang akan diproduksi d. Melakukan monitoring pada bagain inventory pada proses produksi, penyimpanan barang di gudang maupun yang akan didatangkan pada perusahaan sehingga saat proses produksi yang membutuhkan bahan dasar bisa berjalan dengan lancar dan seimbang e. Membuat jadwal proses produksi sesuai dengan waktu, routing dan jumlah produksi yang tepat sehingga menjadikan waktu pengiriman produk pada konsumen bisa dilakukan secara optimal dan cepat f. Menjaga keseimbangan penggunaan mesin perusahaan sehingga tidak ada mesin produksi yang overload atau malah jarang digunakan oleh perusahaan produksi g. Melakukan komunikasi dengan bagian marketing untuk memastikan penyelesaian masalah produksi h. Memberikan informasi yang akurat dana terpercaya pada seluruh bagian karyawan perusahaan. 
� LOGISTIK 

� Manajer Logistik a. Menentukan sistem logistics management yang dipakai. 



b. Menentukan pemakaian logistik secara privat atau agen. c. Menentukan moda transportasi yang akan dipakai. d. Membuat rancangan organisasi logistik. e. Menentukan lokasi pergudangan pada lokasi terbaik. f. Menentukan kegiatan operasional gudang. g. Membuat rancangan bauran logistik. 
� Kepala Gudang : a. Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan barang. b. Melakukan stock opname untuk mengambil tindak lanjut apabila terjadi selisih stok c. Membuat laporan stok kepada Manager Pabrik. d. Mempunyai wewenang untuk mengotorisasi setiap penerimaan dan pengeluaran barang beserta dokumen-dokumennya 
� Staf Gudang a. Membuat BBM (Bukti Barang Masuk). b. Merapikan barang digudang. c. Bertanggung jawab atas keamanan barang di gudang. d. Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan barang. e. Menerima dan memeriksa barang yang dibeli perusahaan. f. Menyimpan produk jadi yang telah diproduksi. g. Mengecek persediaan atau stok bahan baku dan barang jadi.  h. Mengecek kelengkapan barang yang diterima dari pemasok. i. Mengarsip dokumen-dokumen yang berkaitan.  



HASIL WAWANCARA 

PADA KARYAWAN PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI 

PAKKATTO – GOWA 

 Narasumber : Idi Wahyudi Jabatan : Plant Manager (PM) Waktu Wawancara : Tanggal 10 Februari 2019 
Pertanyaan 1 :  Budaya apa yang diterapkan oleh perusahaan PT. Triteguh Manunggal Sejati? Jawab: Mengenai budaya perusahaan kami itu berpusat pada nilai-nilai yaitu One Team, Never Give Up, Agility, Fun dan Integrity. Iya itulah budaya yang kami pertahankan untuk mempertahankan reputasi sebagai perusahaan minuman yang sangat unggul. 
Pertanyaan 2 : Bagaimana Menerapkan budaya perusahaan agar dipatuhi oleh seluruh karyawan? Jawab : Agar seluruh karyawan dapat menerapkan budaya, maka perusahaan mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kode etik perilaku tersebut yaitu Integritas, pertentangan kepentingan, bekerja dengan pemerintah, saling menghargai, melindungi aset perusahaan dan menerapkan integritas pribadi dan bisnis. 
Pertanyaan 3 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang saling menghargai? 



Jawab : Kami berkomitmen untuk untuk menciptakan lingkungan kerja yang luas dimana karyawan yang berbakat dapat berada di  dalam perusahaan dan mengembangkan karir mereka bersama perusahaan. Mendukung pemberdayaan karyawan dan komitmen untuk melayani para pelanggan perusahaan. Kami memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku karena hal ini adalah tindakan yang benar yang harus dilakukan oleh perusahaan.  Narasumber : Irwan Syaiful Jabatan : Plant Controller Waktu Wawancara : Tanggal 12 Februari 2019 

Pertanyaan 1 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang integritas? Jawab: Integritas yaitu bertindak jujur, bertanggungjawab atas tindakan yang diambil dan jadilah seseorang yang dapat dipercaya. 
Pertanyaan 2 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang melindungi aset perusahaan? Jawab : Kita harus melindungi aset-aset perusahaan. Perlindungan yang layak dan pemakaian sumber daya/ aset-aset perusahaan adalah suatu tanggung jawab fundamental dari tiap-tiap karyawan. Sementara pemakaian pribadi secara terbatas atas sumber-sumber daya tertentu kadang-kadang diperbolehkan, kita tidak boleh menganggap biasa-biasa saja hak istimewa ini atau mengasumsikan bahwa kita 



memiliki suatu hak atas privasi ketika menggunakan sumber-sumber daya tersebut. 
Pertanyaan 3 : Sistem Informasi akuntansi apakah yang digunakan oleh Perusahaan dalam membuat laporan keuangan? Jawab : Saat ini, kami menggunakan program SAP mulai januari 2011, sebelumnya menggunakan program ACCPAC. Kami tidak menghasilkan laporan keuangan secara keseluruhan. Modul SAP yang digunakan adalah modul CO yaitu yang berfungsi mengontrol pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan yang telah diharapkan secara real time dan akurat. 
Pertanyaan 4 : Mengapa perusahaan memutuskan menggunakan SAP disbanding ACCPAC? Jawab : SAP memiliki banyak keunggulan dibandingkan ACCPAC diantaranya data yang belum terintegrasi, datanya masih lokal sedangkan SAP sudah terintegrasi dan mempercepat dalam proses pengolahan data sampai ke pusat. 
Pertanyaan 5 : Apa ada kendala saat akan beralih program dari ACCPAC ke SAP? Jawab : iya, salah satunya masih banyak karyawan yang belum familiar dengan program SAP dan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun harus didampingi oleh konsultan.    



Narasumber : Anton Tansil Jabatan : Manajer HCS Waktu Wawancara : Tanggal 15 Februari 2019 

Pertanyaan 1 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang pertentangan kepentingan? Jawab : Pertentangan kepentingan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelakuan seorang karyawan yang dapat mempengaruhi keputusan yang sehat dibuat sejak karyawan tersebut mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan tersebut dan karyawan yang bersangkutan memiliki suatu kepentingan pribadi atas keputusan yang sedang dibuat tersebut. 
Pertanyaan 2 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang bekerja dengan pemerintah? Jawab : Seorang karyawan diharapkan untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam berhubungan dengan pemerintah, misalnya dalam hal perizinan dan perpajakan. Seorang karyawan diharapkan untuk mengambil tindakan yang melindungi nama baik perusahaan dan mencegah tindakan apapun yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perusahaan. 
Pertanyaan 3 : Bisa bapak jelaskan yang dimaksud kode etik perilaku tentang menerapkan integritas pribadi dan bisnis? 



Jawab : Perusahaan mendorong seluruh karyawan (termasuk karyawan senior dan direktur) untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai orang perorangan. Akan tetapi, ketika anda memberikan kontribusi politik atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik atas dasar pribadi, anda harus berhati-hati dalam membedakan antara pandangan-pandangan politik pribadi dan pandangan-pandangan politik perusahaan. 
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