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SARI 
 

Alief Rizqi, 2006. Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada Perusahaan 
Kacang Atom GAJAH Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

Perusahan manufaktur dalam melaksanakan kegiatan produksi membutuhkan 
barang-barang untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, barang-
barang yang dibutuhkan tersebut didapatkan dari transaksi pembelian. Perusahaan 
dalam melakukan pembelian harus dengan perencanaan yang cermat. Perusahaan 
Kacang Atom GAJAH Semarang harus dapat memperoleh bahan baku dengan harga 
yang sesuai dan kualitas yang baik. Dalam hal tersebut dibutuhkan sistem akuntansi 
pembelian yang baik dan memiliki pengendalian intern yang baik pula. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Fungsi apa saja 
yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang 
Atom GAJAH Semarang ? 2) Dokumen dan catatan akuntansi apa saja yang 
digunakan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang 
Atom Gajah Semarang ? 3) Laporan apa saja yang dihasilkan dalam sistem akuntansi 
pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang ? 4) 
Bagaimanakah prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian bahan baku 
pada Perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang ? 5) Bagaimanakah unsur 
pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 
pada Perusahaan Kacang Atom Gajah Semarang ? 6) Kelebihan-kelebihan dan 
kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat dalam sistem akuntansi pembelian 
bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 7) Bagaimana 
rancangan prosedur sistem akuntansi pembelian bahan baku yang seharusnya 
diterapkan pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 

Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Perusahaan Kacang Atom GAJAH 
Semarang. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi pembelian bahan 
baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. Metode pengumpulan data 
menggunakan : 1) Dokumentasi, 2) Wawancara, sedangkan metode analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah pemaparan mengenai 
elemen-elemen yang terkandung dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku yang 
meliputi fungsi-fungsi yang terkait, formulir dan dokumen yang digunakan, catatan 
akuntansi yang digunakan, prosedur pembelian bahan baku dan pengendalian intern 
yang diterapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan 

barang. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut maka perusahaan harus 

mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut 

pembelian. 

Pembelian digunakan untuk pengadaan barang yang diperlukan. 

Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pembelian lokal dan 

pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri 

sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. 

Macam dari transaksi pembelian ada 2 yaitu pembelian tunai dan 

pembelian kredit. Pembelian tunai yaitu pembelian barang yang pembayarannya 

secara tunai, sedangkan pembelian kredit yaitu pembelian barang yang 

pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan 

disepakati oleh kedua pihak. 

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki 

perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Istilah yang 

digunakan dapat dibedakan untuk usaha dagang yaitu perusahaan yang membeli 

barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk 

barang, sedangkan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli 
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barang dan mengubah bentuknya untuk dapat dijual. Dalam perusahaan dagang 

barang-barang yang dibeli dengan tujuan akan dijual kembali disebut persediaan 

barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur barang-barang yang 

dibeli akan diolah menjadi barang yang siap dijual, barang-barang yang akan 

diolah tersebut disebut bahan baku. 

Bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari 

produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Bahan baku merupakan 

salah satu faktor produksi yang sangat penting. Jika terjadi kekurangan bahan 

baku yang tersedia dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Usaha 

untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi tentu saja 

harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan 

baku memegang peranan penting dalam kelancaran proses produksi. 

Perusahaan agar dalam kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh atau meningkatkan laba 

seoptimal mungkin, maka harus memperhatikan penerapan sistem akuntansi 

yang sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri. 

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan”.(Mulyadi, 2001 : 3). Dari pengertian tersebut, maka sistem 

akuntansi mempunyai peranan penting dalam memudahkan manajemen 

mengelola perusahaan. “Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk 
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mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi saja, namun memiliki peran 

yang besar dalam melakukan bisnis perusahaan. Bahkan dalam bisnis 

perusahaan tertentu, sistem akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk 

melakukan bisnis utama perusahaan.” (Mulyadi, 2001: 31). Dengan adanya 

sistem akuntansi yang baik maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan 

perusahaan adalah sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

Sistem akuntansi pembelian bahan baku dirancang untuk menangani 

masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi pembelian atas bahan baku 

yang diperoleh. Masalah-masalah yang sering dihadapi pada perusahaan 

manufaktur berkaitan dengan pembelian bahan baku adalah kelancaran proses 

produksi, karena tersedianya bahan baku yang cukup merupakan faktor yang 

menentukan kelancaran proses produksi, agar bahan baku tersedia dengan 

cukup untuk proses produksi maka pembelian bahan baku harus dilakukan 

dengan tepat, supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. 

Masalah lain yang sering dihadapi adalah kualitas hasil produksi. “Kualitas 

suatu produksi selesai tergantung pada kualitas bahan mentah yang 

dipergunakan. Jika toleransi yang ketat ditentukan pada suatu produk dengan 

persyaratan desain, produsen harus mendapatkan bahan dan barang-barang 

pelengkap yang berkualitas tinggi” (Longenecker, at all, 2001 : 552). Agar hasil 

produksi berkualitas maka, perusahaan harus memilih bahan baku yang sesuai 
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dengan standar yang ditetapkan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya sistem 

akuntansi pembelian bahan baku diharapkan dapat mengatasi semua masalah 

yang berkaitan dengan pembelian bahan baku yang dihadapi perusahaan. 

Pembelian bahan baku memungkinkan terjadinya penyimpangan atau 

kecurangan-kecurangan. Dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku, 

dilakukan pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat. Itu semua 

merupakan pengendalian dalam sistem akuntansi. Pengendalian dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pembelian 

bahan baku, seperti kecurangan pencatatan kuantitas atau harga bahan baku 

yang dibeli. Oleh karena itu, sistem akuntansi pembelian bahan baku sangat 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menyediakan catatan yang lengkap 

mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang merupakan perusahaan 

manufaktur yang memproduksi makanan ringan. Perusahaan ini dalam 

memproduksi membutuhkan beberapa bahan baku, yaitu : kacang tanah, tepung 

tapioka, garam, gula, bawang putih, minyak goreng dan penyedap rasa. Bahan 

baku tersebut didapatkan dengan melakukan pembelian. Perusahaan melakukan 

pembelian bahan baku secara kredit. 

Sistem akuntansi pembelian bahan baku yang digunakan Perusahaan 

Kacang Atom GAJAH Semarang melibatkan bagian-bagian yang terkait, yaitu 

bagian processing, bagian purchasing, bagian gudang dan bagian keuangan. 
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Dengan dokumen yang digunakan yang meliputi surat permintaan pembelian, 

surat order permbelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok. 

Catatan akuntansi yang digunakan yaitu, jurnal pembelian, kartu persediaan, 

kartu utang dan kartu stock gudang. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

atau kecurangan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaa 

Kacang Atom GAJAH Semarang maka, diterapkan pengendalian dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku seperti pemisahan fungsi. Perusahaan Kacang 

Atom GAJAH Semarang dalam menggunakan sistem akuntansi pembelian 

bahan baku belum sepenuhnya melaksanakan pemisahan fungsi, seperti pada 

bagian keuangan yang merangkap tugas bagian akuntansi. Oleh karena itu, 

perusahaan harus dapat menerapkan sistem akuntansi pembelian bahan baku 

dengan baik dengan tujuan agar bahan baku yang diperoleh berkualitas dan 

memiliki kuantitas yang cukup untuk proses produksi. Selain itu juga untuk 

mengatasi masalah-masalah penyimpangan atau kecurangan yang terjadi dan 

juga untuk mencari pemasok yang menjual bahan baku yang berkualitas baik 

dengan harga yang relatif murah. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU 

PADA PERUSAHAAN KACANG ATOM GAJAH SEMARANG”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam hal ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Fungsi apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 

2. Dokumen dan catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang ? 

3. Laporan apa saja yang dihasilkan dalam sistem akuntansi pembelian bahan 

baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 

4. Bagaimana prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian bahan 

baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 

5. Bagaimana unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku yang diterapkan pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang ? 

6. Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat 

dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang 

Atom GAJAH Semarang ? 

7. Bagaimana rancangan prosedur sistem akuntansi pembelian bahan baku yag 

seharusnya diterapkan pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

2. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada Kacang Atom GAJAH Semarang. 

3. Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

4. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian bahan baku pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

5. Unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

6. Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang. 

7. Rancangan prosedur sistem akuntansi pembelian bahan baku yang 

seharusnya  diterapkan pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah referensi sehingga dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan tentang teori sistem akuntansi pembelian bahan baku yang 

diterima di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami Tugas Akhir ini, maka Tugas 

Akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

A. Bagian Pendahuluan 

Terdiri atas halaman judul, Halaman persetujuan, Pengesahan, Sari 

(Abstrak), Halaman Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi 

dan Daftar Lampiran. 

B. Bagian Utama, terdiri atas : 

1. BAB I    PENDAHULUAN 
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Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.. 

2. BAB II    LANDASAN TEORI  

Berisi landasan teori yang terdiri dari pengertian sistem akuntansi, 

pembelian, bahan baku, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku, formulir dan dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian bahan baku, catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku, unsur 

pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku, prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

pembelian bahan baku. 

3. BAB III    METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, obyek 

kajian, metode pengumpulan data, jenis data dan metode analisa data. 

4. BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

5. BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Kesimpulan dan Saran. 

C. Bagian Pelengkap atau Akhir 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Akuntansi 

2.1.1. Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 

2001 : 5). 

Pengertian yang lain dari sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan 

suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan ( Baridwan, 1998 : 3). 

Dengan demikian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang dibuat menurut pola yang 

terpadu dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan 

kegiatan pokok atau fungsi utama dari perusahaan. 

2.1.2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 : 3). 
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Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, 

prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data 

mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 

diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan 

lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Baridwan, 

1998 : 4). 

Dari uraian diatas maka sistem akuntansi adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk 

menilai hasil operasi pengelolaan perusahaan. 

 

2.2 Pembelian 

2.2.1. Pengertian Pembelian 

Pembelian adalah proses perolehan bahan, peralatan dan jasa 

dari penyalur luar (Longenecker,at all, 2001 : 4). 

Menurut Aliminsyah (2003 : 450), pembelian adalah harga 

pembelian (harga pokok) barang dagang yang diperoleh perusahaan 

selama periode tertentu, untuk menghitung harga pokok penjualan (cost 
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of goods sold), nilai pembelian yang dipergunakan adalah pembelian 

bersih (net purchases) yang dihitung sebagai : pembelian barang 

dagang ditambah transport pembelian (transportation on purchases 

freight-in) dikurangi pembelian retur dan potongan pembelian. 

Maka dari beberapa pengertian tersebut pembelian adalah suatu 

proses untuk memperoleh barang dagangan yang berupa bahan, 

peralatan, dan jasa selama periode tertentu. 

2.2.2. Kegiatan Pembelian 

Menurut Soemarso (2002 : 194), kegiatan pembelian dalam 

sebuah perusahaan dagang meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Membeli barang dagang secara tunai atau kredit. 

b. Membeli aktiva produktif untuk digunakan dalam kegiatan 

perusahaan. Contoh kegiatan ini adalah pembelian kendaraan, 

peralatan kantor dan lain-lain. 

c. Membeli barang dan jasa-jasa lain sehubungan dengan kegiatan 

perusahaan. Contohnya adalah biaya pengiriman, biaya listrik, air 

dan telepon. 

Menurut Longenecker, at all (2001 : 552), “kegiatan pembelian 

digunakan untuk memperoleh bahan, barang dagangan, peralatan, dan 

jasa untuk memenuhi sasaran produksi dan pasar”. 
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2.3 Bahan Baku 

2.3.1. Pengertian Bahan Baku 

Bahan baku adalah unsur-unsur yang belum diolah yang 

digunakan dalam proses pabrikasi ( Simamora, 2000 : 547). 

Bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari 

produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya (Baridwan, 2000 

: 150). 

Dari beberapa pengertian tersebut maka bahan baku adalah 

barang-barang yang belum diolah yang akan menjadi bagian dari produk 

jadi yang digunakan dalam proses pabrikasi. 

2.3.2. Pengendalian Bahan Baku 

Pengendalian bahan dapat dicapai melalui organisasi fungsional, 

pelimpahan tanggung jawab, dan adanya bukti-bukti dokumenter yang 

diperoleh pada berbagai tahapan operasi. (Matz, 1990 : 229). 

Menurut Matz dkk (1990 : 229), pengendalian bahan harus 

memenuhi dua kebutuhan yang bertentangan : (1) menjaga persediaan 

dalam kuantitas dan keragaman yang memadai untuk operasi yang 

efisien ; dan (2) menjaga persediaan  yang menguntungkan secara 

financial. Tujuan dasar dari pengendalian bahan adalah kemampuan 

untuk mengirimkan surat pesanan pada saat yang tepat kepada pemasok 

terbaik untuk memperoleh kuantitas yang tepat pada harga dan kualitas 

yang tepat. Pengendalian persediaan yang efektif harus : 
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1. Menyediakan bahan baku dan suku cadang yang dibutuhkan bagi 

operasi yang efisien dan lancar. 

2. Menyediakan cukup banyak stok dalam periode kekurangan pasokan 

(musiman, siklus, atau pemogokan), dan dapat mengantisipasi 

perubahan harga. 

3. Menyiapkan bahan dengan waktu dan biaya penanganan yang 

minimum serta melindunginya dari kebakaran, pencurian, dan 

kerusakan selama bahan tersebut ditangani. 

4. Mengusahakan agar jumlah persediaan yang tidak terpakai, berlebih, 

atau yang usang sekecil mungkin dengan melaporkan perubahan 

produk secara sistematik, dimana perubahan tersebut mungkin akan 

mempengaruhi bahan suku cabang. 

5. Menjamin kememadaian persediaan bagi pengiriman yang tepat 

waktu kepada pelanggan. 

6. Menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan 

berada pada tingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi dan 

rencana manajemen. 

 

2.4 Fungsi-fungsi yang Terkait 

Dalam sistem akuntansi pembelian melibatkan fungsi-fungsi yang 

bekerja sama dalam melakukan pembelian, walaupun fungsi-fungsi ini 

memiliki tanggung jawab yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama yaitu 
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menjaga kelancaran pengadaan bahan baku yang diperlukan perusahaan untuk 

diproses. 

Menurut Mulyadi (2001 : 299-300), fungsi-fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi pembelian bahan baku adalah : 

1. Fungsi Gudang 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab 

untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan 

yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh 

fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai (tidak 

diselenggarakan persediaan barang di gudang), permintaan pembelian 

diajukan oleh pemakai barang. 

2. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok 

yang dipilih. 

3. Fungsi Penerimaan 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang 

diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang 

tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab 



 16

untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur 

penjualan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi 

pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat 

transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk 

menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang 

berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang 

sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi 

pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok 

persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

Menurut Baridwan (1991 : 173-174), prosedur pembelian dilaksanakan 

melalui beberapa bagian dalam perusahaan. Bagian-bagian yang terkait dalam 

prosedur ini adalah bagian pembelian, bagian penerimaan barang, dan bagian 

gudang. Fungsi dari bagian-bagian yang terkait dalam prosedur pembelian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Pembelian 

Bagian pembelian berfungsi untuk melakukan pembelian barang-barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti : 

a. Mesin, alat-alat, dan suku cadang. 

b. Bahan baku, bahan penolong, dan supplies pabrik. 
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c. Supplies kantor dan bahan pembungkus. 

d. Jasa serta barang-barang lainnya. 

Untuk dapat melaksanakan fungsi ini bagian pembelian sebelum 

mengeluarkan order pembelian harus melakukan langkah-langkah untuk 

menjamin bahwa : 

a. Pembelian dilakukan dengan harga yang menguntungkan 

perusahaan dan kualitas yang sesuai. 

b. Barang-barang yang dibeli akan dapat diterima tepat waktu yang 

dibutuhkan. 

Agar pembelian dapat dilakukan dengan harga yang menguntungkan, 

bagian pembelian perlu mengizinkan surat permintaan penawaran harga 

kepada beberapa orang supplier. Untuk menentukan supplier yang akan 

diberi surat permintaan penawaran harga, perlu dipertimbangkan keadaan 

suplier itu, cukup bonafide atau tidak, penyerahan barang-barang dari 

pembelian yang lalu tepat pada waktunya atau sering terlambat. 

Setelah ada surat penawaran harga dari supplier, dapat ditentukan supplier 

mana yang harganya paling menguntungkan, kemudian bagian pembelian 

mengeluarkan order pembelian. Setelah mengirimkan order pembelian, 

maka pengiriman barang dari supplier perlu diikuti untuk dapat 

memastikan bahwa pengiriman itu dilakukan tepat waktunya. 
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2. Bagian Penerimaan Barang 

Bagian penerimaan barang bertugas untuk menerima semua barang yang 

dibeli perusahaan. Pada waktu menerima barang bagian ini harus 

melakukan perhitungan pisik atas barang-barang yang diterima baik 

dengan cara menghitung, menimbang, atau dengan cara-cara yang 

lain.disamping itu bagian penerimaan juga harus mengadakan 

pemeriksaan kualitas barang-barang yang diterima. Surat pengangkutan 

barang dari pihakm pengangkut ditandatangani oleh bagian penerimaan 

barang. 

3. Bagian Gudang 

Bagian gudang bertugas untuk menyimpan barang-barang milik 

perusahaan. Penyimpanan barang dalam gudang harus disusun sedemikian 

rupa supaya memudahkan pada waktu dibutuhkan. Untuk mengawasi 

barang dalam gudang, bagian gudang menyelenggarakan pencatatan 

dalam kartu gudang dan kartu barang. Catatan ini hanya menunjukkan 

kuantitas tanpa jumlah rupiah. 

Dari uraian diatas maka fungsi-fungsi atau bagian-bagian yang terkait 

dalam sistem akuntansi pembelian adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, 

fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi. 

 

 

 



 19

2.5 Dokumen dan Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2001 : 303-308), dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah : 

1. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi 

pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian 

barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat 

tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk 

setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya 

untuk arsip fungsi yang meminta barang. 

2. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi (tidak repetitif), yang 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah 

dipilih.  

4. Laporan Penerimaan Barang. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, 

dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 
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5. Surat Perubahan Order Pembelian 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang 

sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian (substitusi) 

atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Surat 

perubahan order pembelian dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang 

sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat 

order pembelian. 

6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi 

pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas 

untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi 

sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran 

berfungsi sebagai remittance advice). 

Menurut Baridwan (1991 : 175-179), dalam prosedur pembelian dan 

penerimaan barang, digunakan formulir-formulir sebagai berikut : 

1. Permintaan Pembelian (purchase requisition) 

Merupakan formulir yang ditulis oleh kepala bagian yang membutuhkan 

barang atau gudang atau bagian buku pembantu persediaan yang isinya 

meminta kepada bagian pembelian untuk membeli barang-barang atau jasa 

seperti yang tercantum pada formulir tersebut. Formulir ini dibuat rangkap 

2, yang asli untuk bagian pembelian dan tembusannya untuk bagian yang 
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meminta pembelian. Kadang-kadang dibuat tembusan ke-3 untuk bagian 

akuntansi. 

2. Permintaan Penawaran Harga  

Merupakan formulir yang dibuat oleh bagian pembelian untuk meminta 

daftar harga dari penjual. 

3. Order Pembelian 

Yaitu surat pesanan pembelian, dibuat oleh bagian pembelian dan 

dikirimkan pada penjual barang atau jasa. Formulir ini berisi permintaan 

kepada penjual untuk mengirim barang atau jasa tertentu. Tembusan yang 

dibuat dari formulir order pembelian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tembusan pemberitahuan (advice copy) 

Tembusan ini diberikan pada bagian yang meminta pembelian. Kadang-

kadang penjual diberi 2 lembar order pembelian, yang satu lembar akan 

dikembalikan sebgai pemberitahuan pesanan diterima. 

b. Tembusan penerimaan (receiving copy) 

Tembusan ini diberikan pada bagian penerimaan. Dalam blind receiving 

procedure, tembusan ini dapat ditiadakan atau kolom jumlah pesanan 

ditutup dengan tinta hitam, dengan maksud agar bagian penerimaan 

betul-betul menghitung barang yang diterima. 

c. Tembusan untuk arsip 

Tembusan ini bisa dibuat dua lembar, yang satu lembar digunakan untuk 

mengawasi pesanan yang belum diterima barangnya. Tembusan ini 
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disebut unfilled order copy dan disimpan urut abjad nama penjual. 

Lembar yang kedua diarsipkan urut nomor order pembelian dan 

digunakan untuk mengawasi order-order yang dkeluarkan, disebut 

journal register copy. 

d. Tembusan posting atau distribusi 

Tembusan ini diserahkan pada pemegang buku pembantu yang akan 

dicatat dalam kolom “dipesan” dalam kartu persediaan. Tembusan ini 

dapat juga digunakan untuk membuat statistik order pembelian. 

4. Laporan Penerimaan Barang (receiving report) 

Merupakan formulir yang dibuat oleh bagian penerimaan untuk 

menunjukkan barang-barang yang diterima. Laporan penerimaan barang ini 

dibuat 2 lembar, yang asli untuk bagian pembelian, tembusannya disimpan 

dalam arsip urut nomor. Kadang-kadang dibuat 3 lembar, dimana yang satu 

lembar diberikan pada bagian yang meminta pembelian. 

Laporan penerimaan barang dapat berbentuk tembusan order pembelian. 

Dalam keadaan seperti ini bagian penerimaan akan menandatangani 

tembusan tersebut apabila barangnya sudah diterima. Apabila diperlukan 

tembusan laporan penerimaan barang, tembusan order pembelian dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan peneriman barang. 

5. Formulir Persetujuan Faktur 

Merupakan formulir yang diisi oleh bagian pembelian untuk menunjukkan 

bahwa harga, perkalian dan pemjumlahan dalam faktur sudah betul, dan 
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barang yang diterimanya sesuai dengan yang dipesan. Formulir persetujuan 

ini dapat juga diganti cap (stempel) yang isinya sama dengan formulir. Cap 

(stempel) ini dicapkan pada faktur yang sudah disetujui. 

6. Memo Debit/Kredit 

Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh bagian pembelian untuk 

menunjukkan barang-barang yang dikembalikan pada penjual. Memo kredit 

merupakan formulir yang diisi oleh bagian pembelian apabila barang 

dikirim melebihi jumlah pesanan dan kelebihan itu belum diperhitungkan 

dalam faktur penjual. Kalau kelebihan barang tersebut tidak diperlukan, 

maka barang-barangnya dikembalikan dan dibuatkan memo debit. Tetapi 

bila kelebihan tersebut dapat disetujui maka dibuatkan memo kredit. Memo 

debit atau kredit biasanya dibuat 2 lembar, lembar pertama untuk penjual 

dan lembar kedua untuk bagian pembelian yang nantinya akan digabungkan 

dengan faktur dari penjual. 

Dengan demikian dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang 

digunakan dalam sistem akuntansi pembelian yaitu surat permintaan 

pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, surat perubahan order pembelian, bukti kas keluar, 

formulir persetujuan faktur, memo debit/kredit. 

Menurut Mulyadi (2001 : 308-310), catatan akuntansi yang digunakan 

untuk mencatat transaksi pembelian adalah : 
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1. Register Bukti Kas Keluar 

Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable 

procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

adalah register bukti kas keluar. 

2. Jurnal Pembelian 

Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable 

procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

adalah jurnal pembelian. 

3. Kartu Utang 

Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable 

procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada 

pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan 

menggunakan account payable procedure, yang berfungsi sebagai catatan 

utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 

4. Kartu Persediaan 

Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk 

mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. 

 

2.6 Laporan 

Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat berupa 

neraca, laporan laba di tahan atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

laporan arus kas, laporan penjualan barang, daftar umur piutang, daftar utang 
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yang akan dibayar dan sebagainya. Laporan berisi informasi yang merupakan 

keluaran dari sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer 

dan tayangan pada layar monitor komputer (Mulyadi, 2001: 5). 

 

2.7 Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembelian 

Menurut Mulyadi (2001 : 301-303), jaringan prosedur yang membentuk 

sistem akuntansi pembelian adalah : 

1. Prosedur Permintaan Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian 

dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. 

2. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

3. Prosedur Order Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit 

organisasi lain dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, fungsi 

yang meminta barang, dan fungsi pencatat utang) mengenai order 

pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 
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4. Prosedur Penerimaan Barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan 

kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan 

penerimaan barang dari pemasok tersebut 

5. Prosedur Pencatatan Utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan 

pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sebagai sumber catatan 

utang. 

6. Prosedur Distribusi Pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 

 

2.8 Unsur Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi 

pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian intern 

akuntansi berikut ini : menjaga kekayaan (persediaan) dan kewajiban 

perusahaan (utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar), menjamin 

ketelitian dan keandalan data akuntansi (utang dan persediaan). 
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Menurut Mulyadi (2001 : 311-312), unsur-unsur pengendalian intern 

yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut : 

Organisasi 

1. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi peneriman. 

2. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi 

3. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. 

4. Transaksi pembelian harus dilaksanakanoleh fungsi gudang, fungsi 

pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi 

pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi 

tersebut. 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

5. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang, untuk 

barang yang disimpan dalam gudang, atau oleh fungsi pemakai barang, 

untuk barang yang langsung pakai. 

6. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat 

yang lebih tinggi. 

7. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. 

8. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang 

lebih tinggi. 

9. Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang 

didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan 

faktur dari pemasok. 
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10. Pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar (voucher 

register) diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

Praktik yang Sehat 

11. Surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. 

12. Surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 

13. Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. 

14. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari 

berbagai pemasok. 

15. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi 

ini telah menerima tembusan surat pembelian dari fungsi pembelian. 

16. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari 

pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan 

membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. 

17. Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian 

perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses 

untuk dibayar. 

18. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik 

direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. 
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19. Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat 

pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

potongan tunai. 

20. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap “lunas” oleh 

fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. 

Sedangkan menurut Baridwan (1991 : 174-175), prinsip-prinsip 

pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian adalah 

sebagai berikut : 

1. Diadakan pemisahan fungsi yang jelas uuntuk pihak-pihak yang : 

a. Meminta pembelian 

b. Melakukan pembelian 

c. Menerima barang 

d. Menyimpan barang 

e. Mencatat terjadinya pembelian dan timbulnya utang 

f. Mengeluarkan uang untuk membayar pembelian (utang) 

2. Setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan pembelian dan 

dengan harga yang bersaing serta kuantitas yang optimal. 

3. Bagian pembelian harus mengikuti pengiriman barang-barang dari penjual 

untuk memastikan ketepatan waktunya. 

4. Barang-barang hanya akan diterima apabila sesuai dengan spesifikasi 

dalam order pembelian. 

5. Faktur pembelian diperksa kebenarannya sebelum disetujui untuk dibayar. 
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6. Distribusi debit dari barang-barang atau jasa yang dibeli harus dilakukan 

dengan benar sehingga laporan-laporan untuk pimpinan datanya dapat 

dipercaya. 

 

2.9 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Pembelian 

Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan diotorisasi oleh 

yang memiliki wewenang. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan 

akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian karena setiap 

transaksi terjadi dengan otorisasi oleh yang berwenang dan dicatat melalui 

prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin 

keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitiannya. 

Berikut ini adalah bagan alir dokumen sistem akuntansi pembelian 

kredit menurut Mulyadi (2001 : 319). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan penelitian diperlukan data-data dengan mengunakan 

metode-metode tertentu. Adapun maksud dari penelitian adalah cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui data-data atau sumber-sumber secara 

lengkap dan tepat dalam pencapaian tujuan penelitian. 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Kacang Atom Gajah 

Semarang. 

 

3.2 Obyek Kajian 

Obyek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 9). Pada penelitian ini yang menjadi 

obyek kajian yaitu sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data untuk menyusun tugas akhir ini 

digunakan beberapa metode, yaitu : 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 2002 : 132). 

Metode ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Perusahaan 

Kacang Atom Gajah Semarang untuk memberikan keterangan sehubungan 

dengan sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

b. Dokumentasi 

Metode yang mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan suatu 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda (Suharsimi Arikunto, 2002 

: 135). Dalam pelaksanaannya metode ini digunakan untuk mengambil 

dokumen-dokumen yang dibutuhakan dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini dokumen-dokumen yang diambil yaitu berupa, laporan penerimaan 

barang, surat permintaan pembelian, surat order pembelian, jurnal 

pembelian, kartu persediaan, kartu utang, kartu stock gudang dan surat jalan. 

 

3.4 Jenis Data 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam membuat tugas akhir ini adalah: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. 
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b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh penulis dari buku-buku atau literatur yang 

terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini sebagai penunjang dalam 

penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan interprestasi, dalam pengelolaan data ini 

digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh kemudian disajikan 

berdasarkan analisis, maka dilihat dari data yang diperoleh dan digunakan 

dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif 

kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang 

berbentuk kuantitatif (jumlah), tapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang 

selanjutnya akan disusun secara sistematik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Perusahaan kacang atom GAJAH merupakan perusahaan 

manufaktur yang berawal dari sebuah home industry yang memproduksi 

makanan ringan yaitu kacang atom. Perusahaan kacang atom GAJAH 

ini berdiri secara resmi pada tanggal 9 Juni 1990 oleh Bapak Soekamto 

yang berasal dari Desa Pati, Kecamatan Ngunut, Tulungangung. 

Sebelum mendirikan perusahaan kacang atom GAJAH, beliau bekerja 

sebagai karyawan bagian gudang di PT. Arta Boga Cemerlang 

Semarang. Baru kemudian sekitar tahun 1987  setelah berhenti dari 

pekerjaannya di PT. Arta Boga Cemerlang, beliau mulai merintis usaha 

home industry ini. Pada awal usahanya Bapak Soekamto hanya 

memproduksi bahan baku berupa kacang tanah sebanyak 0.5 – 3 kg. 

Proses pembuatan kacang atom pada saat itu pun masih menggunakan 

cara manual dengan peralatan yang sederhana dan dikerjakan sendiri 

oleh Bapak Soekamto beserta istrinya dan hasilnya dijual untuk 

tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Dari tahun ke tahun, ternyata usaha yang semula bersifat home 

industry tersebut berkembang dengan pesat seiring dengan 
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meningkatnya permintaan konsumen terhadap kacang atom. Maka 

sesuai dengan ijin usaha dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 

no 641.11.01/PK/6/90, berdirilah perusahaan kacang atom GAJAH yang 

dipimpin oleh Bapak Soekamto. Perluasan usaha ini mendorong Bapak 

Soekamto untuk mencari tempat yang lebih luas dan layak dengan cara 

menyewa sebuah bangunan yang sebelumnya dipakai sebagai gudang di 

dekat tempat tinggalnya.  

Disamping tetap memproduksi kacang atom “GAJAH”, pada 

tahun 1993 perusahaan mengambil kebijakan untuk mengeluarkan 

produk kacang atom dengan merek “MAHKOTA” sebagai side project 

(usaha sampingan). Namun ternyata minat pasar terhadap kacang atom 

“MAHKOTA” kurang begitu bagus sehingga perusahaan memutuskan 

untuk menghentikan produksinya pada tahun 1997. Kegagalan kacang 

atom “MAHKOTA” dipasaran disebabkan karena kacang atom ini kalah 

bersaing dengan kacang atom “GAJAH” yang lebih dulu dikenal oleh 

konsumen. Oleh karena itu pada tahun 1997, perusahaan hanya 

memproduksi kacang atom “GAJAH”. Untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas produk kacang atom “GAJAH” maka perusahaan mendaftarkan 

mereknya agar mendapat pengakuan dari Departemen Kesehatan RI. 

Akhirnya pada tahun 1994 perusahaan kacang atom GAJAH 

memperoleh sertifikat DEPKES RI No. SE.282/11.04/94. 
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4.1.2 Lokasi Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Dalam menentukan dan memilih lokasi perusahaan harus 

diperhatikan secara teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek, karena 

lokasi perusahaan sangat menunjang kelancaran kegiatan dan 

operasional perusahaan. Perusahaan kacang atom GAJAH berlokasi di 

Jalan Jatingaleh Trangkil no. 85 Semarang.  

Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kemudahan dalam hal transportasi  terutama penyaluran bahan baku 

produksi serta pemasaran produk keluar daerah sehingga dapat 

menghemat biaya transportasinya. 

2. Dekat dengan pasar dan lingkungan konsumen yang dituju. 

3. Adanya fasilitas yang memenuhi syarat yaitu listrik, air dan telepon 

yang bagus. 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat 

suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. “Pengorganisasian 

(organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi, sumber 

daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.” (T. Hani 

Handoko, 2003 : 167) 

Salah satu cara untuk menciptakan pengorganisasian yang baik 

adalah dengan menyusun struktur organisasi. Struktur organisasi 



 40

diperlukan untuk membantu mengatur dan mengarahkan kegiatan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu dengan 

dibentuknya struktur organisasi, wewenang dan tugas masing-masing 

bagian dapat dipisahkan dengan jelas sehingga kegiatan usaha yang 

dilakukannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Perusahaan GAJAH memiliki struktur organisasi garis dan staff. 

Bentuk garis dan staff ini memudahkan koordinasi antar kegiatan, proses 

pengambilan keputusan dan wewenang lebih cepat serta pimpinan 

mempunyai lebih banyak waktu yang digunakan untuk kegiatan yang 

bersifat strategis serta pengawasan lebih efisien dan efektif. 

 

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan gambaran struktur organisasi 

perusahaan kacang atom GAJAH : 
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Deskripsi dari tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur 

organisasi Perusahaan GAJAH adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

Tugas :  

Berperan sebagai manajer tertinggi sekaligus pemilik perusahaan. 

Berwenang mengambil keputusan baik ke dalam maupun ke luar 

yang menyangkut keberadaan dan pengembangan perusahaan. 

2. Wakil Pimpinan 

Tugas : 

a. Memberikan masukan serta membantu kerja pimpinan. 

b. Mewakili pimpinan di perusahaan, mengawasi serta melaporkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

c. Bertanggung jawab kepada Pimpinan. 

3. Manajer 

Tugas : 

a. Memberi petunjuk dan mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan mutu, produktifitas dan efisiensi kerja sesuai 

dengan perintah dari pimpinan. 

b. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

unit-unit kerja yang berada di bawahnya. 

c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan  pimpinan dan 

bertanggung jawab pada pimpinan. 
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Manajer membawahi 4 bagian yang lain, yaitu : 

1. Manajer Manufaktur 

Tugas : 

a. Membuat rencana kerja sehubungan dengan proses produksi 

serta mengkoordinasikannya dengan bagian-bagian yang terkait. 

b. Mengendalikan lingkungan kerja serta kinerja karyawan di 

bagian pabrik agar tetap kondusif. 

c. Menganalisa kualitas hasil produksi untuk memastikan apakah 

produk layak dijual atau tidak. 

d. Bertanggung jawab kepada manajer. 

Manajer Manufaktur langsung membawahi 4 bagian yang lain beserta 

stafnya, yaitu : 

1) Kabag. Purchasing 

Tugas : 

a) Menganalisa kebutuhan-kebutuhan bahan produksi dan 

barang-barang lain. 

b) Mengotorisasi pembelian atau pemesanan yang berhubungan 

dengan pembelian barang-barang produksi dan non produksi. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 
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Kabag. Purchasing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut : 

(1) Membeli atau memesan serta mengurus hal-hal yang 

berhubungan dengan pembelian bahan-bahan produksi dan 

barang non produksi. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Purchasing. 

2) Kabag. Ingredients 

Tugas : 

a) Menganalisa mutu dan kualitas produk agar sesuai dengan 

standar dan komposisi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

b) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 

Kabag. Ingredients mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Mempertahankan mutu dan kualitas produk agar sesuai 

dengan standar dan komposisi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

(2) Bertanggung jawab kepada manajer manufaktur 

3) Kabag. Processing 

Tugas : 

a) Menganalisa kapasitas produksi serta bertanggung jawab 

terhadap kelancaran proses produksi. 

b) Menjamin tersedianya hasil produksi yang tepat waktu, mutu 

dan jumlahnya. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 
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Kabag. Processing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melakukan proses produksi secara tepat waktu, mutu dan 

jumlahnya. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Processing. 

4) Kabag. Finishing 

Tugas : 

a) Menjamin tersedianya hasil produksi yang sesuai dengan 

kapasitas produksi perusahaan. 

b) Menjaga mutu dan kualitas produk pada tahap akhir 

produksi. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 

Kabag. Finishing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Menyediakan produksi yang sesuai dengan kapasitas 

produksi    perusahaan. 

(2) Menjaga mutu dan kualitas produk pada tahap akhir 

produksi. 

(3) Bertanggung jawab kepada Kabag. Finishing. 

2. Manajer Umum dan Personalia 

Tugas : 

a. Menyusun rencana dan alokasi penggunaan Sumber Daya 

Manusia, sarana usaha dan sarana kerja. 
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b. Melaksanakan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, ketertiban 

serta keamanan rumah tangga perusahaan. 

c. Bertanggung jawab kepada manajer. 

Manajer Umum dan Personalia langsung membawahi 2 bagian beserta 

stafnya, yaitu : 

1) Kabag. Keuangan 

Tugas : 

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan serta 

mengendalikan cash flow. 

b) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan serta fungsi 

kebendaharaan serta menyiapkan informasi yang diperlukan 

tentang posisi keuangan perusahaan baik dalam periode harian, 

mingguan, bulanan maupun tahunan. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Umum dan Personalia. 

Kabag. Keuangan mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut : 

(1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan serta 

memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan 

baik dalam periode harian, mingguan, bulanan maupun 

tahunan. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Keuangan. 
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2) Kabag. Personalia 

Tugas : 

a) Membuat rencana dan menganalisa ketersediaan serta kebutuhan 

tenaga kerja yang meliputi kuantitas, kualitas maupun 

kompetensinya sesuai dengan perkembangan perusahaan. 

b) Mengembangkan dan membina tenaga kerja/sumber daya 

manusia yang ada dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan 

(training). 

c) Mengatasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan 

ketenagakerjaan. 

d) Bertanggung jawab kepada Manajer Umum dan Personalia. 

Kabag. Personalia mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut : 

(1) Melakukan kegiatan yang menyangkut ketenagakerjaan di 

perusahaan. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Personalia. 

3. Manajer Penjualan 

Tugas : 

a. Mempertahankan dan mencapai target penjualan sesuai dengan 

rencana perusahaan. 

b. Merumuskan strategi-strategi pemasaran yang baru apabila 

diperlukan guna meningkatkan volume penjualan. 

c. Membina dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. 
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d. Bertanggung jawab kepada manajer. 

Manajer Penjualan langsung membawahi 2 bagian yang lain beserta 

stafnya, yaitu : 

1) District Sales Manager  

Tugas : 

a) Mengawasi dan mempertahankan volume penjualan produk di 

setiap kantor perwakilan.. 

b) Menyiapkan laporan penjualan untuk masing-masing kantor  

perwakilan dan melaporkannya kepada Manajer Penjualan. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Penjualan. 

District Sales Manager mempunyai staf yang bertugas sebagai 

berikut:  

(1) Mempertahankan volume penjualan produk pada setiap kantor 

perwakilan agar sesuai dengan rencana perusahaan. 

(2) Membuat laporan penjualan untuk masing-masing kantor 

perwakilan. 

(3) Bertanggung jawab kepada District Sales Manager.  

2) Chief Accountant 

 Tugas : 

a) Melaksanakan kegiatan verifikasi, konfirmasi serta rekonsiliasi 

sehubungan dengan pemasaran produk. 
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b) Melakukan kegiatan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi 

di perusahaan. 

c) Menyusun laporan penjualan tiap periode atau pada saat 

dibutuhkan oleh Manajer. 

d) Bertanggung jawab kepada Manajer Penjualan. 

Chief Accountant mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melakukan kegiatan verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi 

sehubungan dengan pemasaran produk. 

(2) Mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. 

(3) Menyusun laporan penjualan tiap peride. 

(4) Berrtanggung jawab kepada Chief Accountant. 

4. Kabag. Gudang 

Tugas : 

a. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang dari 

gudang. 

b. Mengatur persediaan dan penyimpanan bahan-bahan produksi 

secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah. 

c. Melakukan pemantauan dan persiapan terhadap distribusi barang 

hasil produksi yang akan dikirim ke kantor perwakilan. 

d. Bertanggung jawab kepada Manajer. 
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Kabag. Gudang mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

1) Mengeluarkan atau memasukan barang dari gudang. 

2) Menyimpan bahan-bahan baku secara tepat waktu, tepat mutu 

dan tepat jumlah. 

3) Menghitung persediaan barang yang ada di gudang. 

4) Bertanggung jawab kepada Kabag. Gudang. 

4.1.4 Modal Usaha Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Salah satu syarat utama pendirian suatu usaha adalah 

ketersediaan modal. Tanpa modal yang cukup, sebuah perusahaan tidak 

bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar. 

Modal usaha dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. 

Modal usaha Perusahaan GAJAH berasal dari dua sumber yaitu : 

1. Modal Dalam 

Modal ini diperoleh dari pemilik perusahaan yaitu Bapak Soekamto. 

2. Modal Luar 

Modal ini berupa pinjaman dana usaha dari Bank Danamon. 

4.1.5 Proses dan Hasil Produksi 

a. Proses Produksi 

Perusahaan GAJAH memproduksi kacang atom “GAJAH” 

dengan menggunakan mesin untuk menjamin mutu dan 

kehigienisannya. Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang 

terjaga, maka sebelum proses produksi Bagian Ingredients terlebih 
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dahulu menentukan bahan-bahan pilihan yang akan dipakai. Adapun 

bahan-bahan tersebut adalah : 

1. Bahan baku kacang atom GAJAH : 

- Kacang tanah pilihan 

- Tepung tapioka 

- Garam 

- Gula 

- Bawang putih 

- Minyak goreng 

- Penyedap rasa 

2. Bahan penolong : 

- Plastik 

- Karton 

- Band tape 

Adapun tahapan produksi kacang atom “GAJAH” sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini dilakukan pemilihan kacang tanah yang 

akan diproses, dibedakan antara kacang tanah yang berukuran 

besar dan kecil. Selanjutnya kacang tanah tersebut akan 

dibersihkan, kemudian dilepaskan kulitnya dan dibersihkan 

kembali. 
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2. Tahap Pengolahan 

Dibagi menjadi 3, yaitu : 

a. Tahap Pencampuran (Mixing) 

Bahan baku seperti tepung tapioka, garam, bawang 

putih, gula dan penyedap rasa akan dicampur jadi satu ke 

dalam mesin pencampuran untuk menciptakan komposisi 

rasa yang pas. 

b. Tahap Pembentukan 

Pada tahap ini kacang yang sudah disterilkan akan di 

campur dengan adonan yang sudah dihasilkan dari tahap 

pencampuran. Pembentukan kacang atom dikerjakan oleh 

mesin pembentukan sehingga bentuk dan kehigienisannya 

terjaga. 

c. Tahap Penyortiran 

Bulatan-bulatan kacang atom yang dihasilkan dari 

mesin pembentukan dipilih lagi untuk memisahkan kacang 

atom yang bentuknya sempurna dengan yang kurang 

sempurna. Proses penyortiran dikerjakan menggunakan 

mesin penyortir. 
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3. Tahap Penggorengan 

Kacang atom yang telah dibentuk dan disortir akan 

diproses lagi ke dalam tahap penggorengan. Kacang atom 

digoreng dengan minyak goreng di dalam mesin penggoreng 

bersuhu ± 150° sampai kacang tersebut mengembang dan naik ke 

permukaan minyak goreng. 

4. Tahap Penyerapan/Pendinginan 

Untuk memperoleh kondisi kacang atom yang renyah dan 

bagus maka sebelum dikemas terlebih dahulu kacang atom yang 

telah digoreng tersebut didinginkan dan dikeringkan dari sisa-

sisa minyak goreng. Pengeringan untuk sekali proses produksi 

dengan berat 10 ton membutuhkan waktu 2 hari. Seperti pada 

tahap-tahap sebelumnya, proses penyerapan ini juga dikerjakan 

dengan mesin. 

5. Tahap Pengemasan (Packaging) 

Setelah melalui tahap pembersihan, pengolahan, 

penggorengan serta penyerapan/pendinginan maka kacang atom 

siap untuk dikemas. Bahan penolong yang digunakan adalah 

plastik, karton dan band tape. Tahap pengemasan dikerjakan 

dengan mesin pengemas yang berjumlah 18 unit. 
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b. Hasil Produksi 

Setiap harinya Perusahaan GAJAH menghasilkan ± 10 ton 

atau 2000 bal kacang atom yang dikemas dalam berbagai variasi 

kemasan dan ukuran. Saat ini kacang atom “GAJAH” tersedia 

dalam kemasan 38 gram, 80 gram, 90 gram, 170 gram, 200 gram 

dan 225 gram. 

 

4.2 Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada Perusahaan Kacang Atom 

GAJAH Semarang 

Pembelian bahan baku dilakukan secara kredit berdasarkan perjanjian 

kontrak antara pemasok dengan perusahaan selama satu tahun. Perjanjian 

kontrak tersebut biasanya berisi kesepakatan mengenai kualitas bahan baku, 

pengiriman, harga bahan baku yang akan dibeli, jatuh tempo pembayaran utang 

serta konsekuensinya apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. 

Oleh karena itu, penawaran harga hanya dilakukan sekali saja yaitu saat 

perjanjian kontrak tersebut terjadi. Namun apabila dalam satu tahun tersebut 

harga bahan baku berubah, untuk penawaran harga atau yang lainnya tergantung 

dari isi perjanjian. 
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4.2.1 Bagian-bagian yang Terkait 

Bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian Processing 

Bagian ini yang berfungsi untuk mengajukan permintaan 

pembelian kepada bagian purchasing sebagai pemegang fungsi 

pembelian. Permintaan pembelian diajukan jika persediaan bahan 

baku di gudang tidak mencukupi untuk proses produksi. 

2. Bagian Purchasing 

Bagian ini berfungsi untuk yaitu melakukan pembelian bahan baku 

dari pemasok yang sudah menjadi langganan perusahaan, 

pembelian dilakukan setelah menerima permintaan pembelian dari 

bagian processing. 

3. Bagian Gudang 

Bagian ini berhubungan dengan barang-barang yang diterima oleh 

perusahaan. Bagian ini memiliki dua fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi penerimaan bahan baku yaitu melakukan pemeriksaan 

terhadap jenis, mutu dan kualitas barang yang diterima dari 

pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang 

tersebut diterima oleh perusahaan. 
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b. Fungsi gudang bahan baku yaitu menyimpan bahan baku 

yang telah diterima, melakukan pencatatan persediaan bahan 

baku, serta menyimpan bahan-bahan produksi secara tepat 

waktu, tepat mutu dan tepat jumlah. 

4. Bagian Keuangan 

Bagian ini merupakan pemegang fungsi pencatatan. Bagian ini 

yang bertanggung jawab untuk mencatat terjadinya transaksi 

pembelian ke dalam jurnal pembelian dan mencatat terjadinya 

utang atas transaksi pembelian tersebut ke dalam Kartu Pembantu 

Utang. 

4.2.2 Dokumen dan Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Dalam kegiatan pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang 

Atom GAJAH Semarang menggunakan dokumen-dokumen sebagai 

berikut : 

1. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh bagian 

processing untuk meminta bagian purchasing agar melakukan 

pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang 

tertulis dalam dokumen tersebut guna memenuhi pesanan. 

Dokumen tersebut dibuat dua lembar. Lembar kesatu untuk dikirim 

ke bagian purchasing dan lembar kedua diarsipkan oleh bagian 

processing  menurut tanggal. 
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2. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini dibuat oleh bagian purchasing yang ditujukan kepada 

pemasok yang telah mengadakan perjanjian dengan perusahaan, 

untuk memesan barang. Isi dokumen tersebut adalah meminta agar 

pemasok mengirim barang yang akan dibeli seperti yang tercantum 

dalam surat order pembelian. Dokumen ini dibuat sebanyak dua 

lembar, lembar kesatu untuk pemasok sebagai order pembelian dan 

lembar kedua digunakan untuk memeriksa apakah barang yang 

telah diterima sudah sesuai atau belum dengan pesanan 

perusahaan. 

3. Laporan Penerimaan Barang 

Merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian gudang sebagai 

pemegang fungsi penerimaan sebagai bukti bahwa barang yang 

dipesan telah diterima dan telah sesuai dengan yang dipesan. 

Dokumen ini dibuat sebanyak dua lembar. Lembar kesatu 

didistribusikan ke bagian keuangan dan lembar kedua untuk 

membuat kartu stock gudang, kemudian baru diarsipkan secara 

permanen oleh bagian gudang. 

4. Faktur dan Surat Pengantar dari pemasok 

Dokumen ini dibuat oleh pemasok dan diantarkan bersama dengan 

barang yang telah dipesan oleh perusahaan. Dalam sistem 

pembelian kredit pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 
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Semarang, faktur yang diperoleh dari pemasok adalah faktur 

lembar kedua, sedangkan lembar pertama digunakan oleh pemasok 

sebagai surat tagihan kepada perusahaan untuk membayar hutang. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang adalah sebagai 

berikut : 

1. Jurnal Pembelian 

Jurnal pembelian ini dibuat untuk mencatat semua transaksi 

pembelian secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan atas dasar 

faktur dari pemasok. 

2. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok 

persediaan bahan baku yang dibeli berdasarkan laporan 

penerimaan barang. 

3. Kartu Utang 

Kartu utang digunakan untuk mencatat semua utang perusahaan 

kepada pemasok yang timbul akibat adanya pembelian kredit yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

4. Kartu Stock Gudang 

Kartu stock gudang dibuat oleh bagian gudang yang digunakan 

untuk mencatat jumlah bahan baku yang diterima dan yang 

dikeluarkan dari gudang untuk proses produksi. 
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4.2.3 Laporan yang Dihasilkan 

1. Daftar Utang 

Daftar ini berisi  semua utang perusahaan kepada pemasok untuk 

pembelian bahan baku secara kredit. 

2. Laporan Kas Harian 

Laporan ini berisi penerimaan dan pengeluaran kas termasuk 

didalamnya pengeluaran kas untuk membayar utang kepada 

pemasok bahan baku. 

3. Laporan L/R 

Laporan L/R diantaranya berisi pembelian bahan baku, harga pokok 

persediaan dari transaksi pembelian bahan baku. 

4. Neraca 

Neraca ini diantaranya melaporkan persediaan bahan baku pada 

akhir periode. 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan ini berisi penerimaan dan pengeluaran kas pada periode 

berjalan termasuk didalamnya pengeluaran kas untuk pembelian 

bahan baku. 

 

4.3 Unsur Pengendalian Intern 

Penerapan pengendalian intern sangat penting karena hal ini untuk 

menghindari kemungkinan penyimpangan dalam kegiatan pembelian bahan 
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baku. Pengendalian intern yang diterapkan terhadap pembelian bahan baku pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi 

a. Bagian purchasing yang berfungsi melakukan pembelian terpisah dari 

bagian keuangan sehingga menjamin ketelitian dan keandalan data 

akuntansi serta untuk menjaga kekayaan perusahaan. 

b. Kegiatan pembelian dilakukan oleh empat bagian yaitu bagian 

processing sebagai pemegang fungsi pemakai barang, bagian purchasing 

sebagai pemegang fungsi pembelian, bagian gudang sebagai pemegang 

fungsi penerimaan dan fungsi gudang serta bagian keuangan sebagai 

pemegang fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang 

dilakukan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Surat permintaan pembelian diotorisasi  oleh kepala bagian processing 

sebagai pemegang fungsi pemakai barang. 

b. Surat order pembelian diotorisasi oleh kepala bagian purchasing sebagai 

pemegang fungsi pembelian. 

c. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh bagian gudang sebagai 

pemegang fungsi penerimaan. 

d. Pencatatan adanya utang didasarkan pada faktur dari pemasok. 

e. Pencatatan ke dalam kartu persediaan, jurnal pembelian dan kartu 

pembantu utang diotorisasi oleh kepala bagian keuangan. 
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3. Praktik yang Sehat 

a. Setiap dokumen dibuat rangkap dan didistribusikan pada bagian yang 

bersangkutan. 

b. Surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang bernomor urut tercetak dan pemakainnya 

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bagian yang terkait. 

c. Adanya pengecekan pada setiap penerimaan barang yang dibeli sesuai 

dengan barang yang telah dipesan dari pemasok yang menjadi langganan 

perusahaan. 

d. Tidak ada pembayaran pembelian kecuali berdasarkan pada faktur dan 

tidak ada faktur yang dibayar dua kali. 

e. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh bagian gudang pemegang 

fungsi penerimaan jika fungsi tersebut telah menerima tembusan surat 

order pembelian dari bagian purchasing yang memegang fungsi 

pembelian. 

f. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari 

pemasok dengan cara menghitung dan membandingkannya dengan 

tembusan surat order pembelian. 

g. Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat 

pembayaran yang telah disepakati sebelum kontrak. 
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4.4 Prosedur Pembelian Bahan Baku 

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem pembelian bahan 

baku yang dilakukan oleh Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. Berikut 

ini adalah uraian kegiatan yang membentuk prosedur pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian Processing 

a. Meminta informasi dari fungsi gudang bahwa bahan baku yang akan 

digunakan untuk proses produksi tidak mencukupi. 

b. Membuat surat permintaan pembelian sebanyak dua lembar. 

c. Mengirim lembar kesatu surat permintaan pembelian ke bagian 

purchasing agar melakukan pembelian bahan baku untuk memenuhi 

pesanan. 

d. Mengarsipkan lembar kedua surat permintaan pembelian berdasarkan 

tanggal. 

2. Bagian Purchasing 

a. Menerima permintaan pembelian lembar kesatu dari bagian 

processing. 

b. Melakukan penawaran harga (pada saat perjanjian kontrak dengan 

pemasok). 

c. Membuat surat order pembelian sebanyak dua lembar. 

d. Mendistribusikan surat order pembelian sebagai berikut : 

1. Lembar kesatu 
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Dikirim ke pemasok yang telah emnjadi langganan perusahaan. 

2. Lembar kedua 

Sebagai pembanding apabila bahan baku yang diterima telah 

sesuai atau tidak pesanan perusahaan. 

3. Bagian Gudang 

a. Menerima faktur lembar kedua dan surat jalan dari pemasok. 

b. Memeriksa barang yang telah diterima serta membandingkannya 

dengan faktur dan surat jalan dari pemasok apakah pencantuman sudah 

benar mengenai harga, kuantitas dan syarat pembelian yang tercantum 

dalam surat order pembelian lembar kedua dan mencopy faktur 

sebanyak satu lembar. 

c. Membuat laporan penerimaan barang sebanyak dua lembar. 

d. Mendistribusikan laporan penerimaan barang sebagai berikut : 

1. Lembar kesatu 

Dikirim ke bagian keuangan bersama dengan copy faktur. 

2. Lembar kedua 

Digunakan untuk membuat kartu stock gudang. 

e. Mengarsipkan laporan penerimaan barang lembar kedua, surat order 

pembelian lembar kedua dan faktur lembar kedua menurut tanggal. 

4. Bagian Keuangan 

a. Menerima laporan penerimaan barang lembar kesatu dan copy faktur 

dari bagian gudang. 
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b. Memeriksa laporan penerimaan barang lembar kesatu dan copy faktur 

apakah pencatatan laporan penerimaan barang sudah sesuai dengan 

faktur. 

c. Mencatat barang yang diterima ke dalam kartu persediaan berdasarkan 

laporan penerimaan barang. 

d. Berdasarkan copy faktur mencatat adanya transaksi pembelian ke 

dalam jurnal pembelian dan mencatat adanya utang dalam kartu utang. 

e. Mencatat barang yang telah diterima ke dalam kartu persediaan 

berdasarkan laporan penerimaan barang. 

f. Mengarsipkan laporan penerimaan barang dan copy faktur ke dalam 

arsip permanen menurut tanggal. 

Untuk memudahkan dalam menjelaskan uraian prosedur pembelian 

bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang, dapat dilihat 

pada bagan alir dokumen sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

 

4.5 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan diotorisasi oleh 

yang memiliki wewenang. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan 

akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian karena setiap 

transaksi terjadi dengan otorisasi oleh yang berwenang dan dicatat melalui 
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prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin 

keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitiannya. 

Berikut ini adalah bagan alir sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 
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4.6 Kelebihan-Kelebihan Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang 

Berdasarkan penelitian di atas maka didalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang terdapat 

beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut : 

1. Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan menyusun struktur organisasi 

dengan menggunakan sistem garis lurus yang menempatkan masing-masing 

kepala bagian bertanggung jawab dan menjalankan fungsi pengawasan 

dalam bagiannya. 

2. Pembelian bahan baku dilakukan secara kredit berdasarkan perjanjian 

kontrak dengan pemasok selama satu tahun. Perjanjian kontrak tersebut 

berisi mengenai kualitas bahan baku, pengiriman, harga bahan baku, jatuh 

tempo pembayaran utang serta konsekuensi jika salah satu pihak melanggar 

perjanjian tersebut. Dengan begitu, maka perusahaan tidak akan dirugikan 

oleh pemasok yang tidak bertanggung jawab. 

3. Perusahaan dalam melakukan pembelian bahan baku melibatkan empat 

bagian, yaitu bagian processing, bagian purchasing, bagian gudang dan 

bagian keuangan. Tidak ada transaksi yang dilakukan secara lengkap oleh 

hanya satu fungsi saja. 

4. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bagian-bagian yang terkait dalam 

pembelian bahan baku penggunaannya diotorisasi oleh masing-masing 

kepala bagian. 
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4.7 Kelemahan-Kelemahan Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas meka didalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang masih 

terdapat kelemahan, yaitu : 

1. Kurangnya pemisahan tanggung jawab fungsional pada bagian keuanga 

sebagai pemegang fungsi kas dan fungsi pencatat transaksi. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan seperti, kecurangan dalam pencatatan 

kuantitas dengan harga bahan baku yang dibeli. 

2. Kurangnya rangkap dan pendistribusian dokumen SOP. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan karena hanya bagian purchasing dan 

bagian gudang saja yang memperoleh dokumen ini. 

 

4.8 Rancangan Prosedur Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian di atas setelah penulis mengetahui 

kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang, maka penulis dapat membuat rancangan prosedur sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang. 
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4.9 Pembahasan 

Pada perusahaan manufaktur seperti Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang suatu sistem akuntansi sangat diperlukan untuk mempermudah dalam 

pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu 

yang dibentuk adalah sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

Pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang dilakukan secara kredit berdasarkan perjanjian kontrak antara 

pemasok dengan perusahaan selama satu tahun. Sehingga penawaran harga 

hanya dilakukan sekali yaitu saat perjanjian kontrak tersebut terjadi, yang 

sebelumnya dilakukan pemilihan pemasok terlebih dahulu. 

Transaksi pembelian bahan baku dilakukan secara berurutan dan saling 

berhubungan antar bagian yaitu bagian processing, bagian purchasing, bagian 

gudang dan bagian keuangan. Tiap-tiap bagian tersebut menggunakan beberapa 

dokumen, yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian dan laporan 

penerimaan barang yang dibuat rangkap dan didistribusikan kepada bagian yang 

terkait sebagai pengendalian intern. Kegiatan pembelian bahan baku pada 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang menggunakan beberapa catatan 

akuntansi yaitu, jurnal pembelian, kartu persediaan, kartu utang dan kartu stock 

gudang. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengendalian intern yang diterapkan 

dalam Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang yaitu meliputi, organisasi, 
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sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat. Penerapan 

pengendalian intern bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 

Sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom 

GAJAH Semarang memiliki beberapa kelebihan, yaitu : 

1. Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan menyusun struktur organisasi 

dengan menggunakan sistem garis lurus yang menempatkan masing-masing 

kepala bagian bertanggung jawab dan menjalankan fungsi pengawasan 

dalam bagiannya. 

2. Pembelian bahan baku dilakukan secara kredit berdasarkan perjanjian 

kontrak dengan pemasok selama satu tahun. Perjanjian kontrak tersebut 

berisi mengenai kualitas bahan baku, pengiriman, harga bahan baku, jatuh 

tempo pembayaran utang serta konsekuensi jika salah satu pihak melanggar 

perjanjian tersebut. Dengan begitu, maka perusahaan tidak akan dirugikan 

oleh pemasok yang tidak bertanggung jawab. 

3. Perusahaan dalam melakukan pembelian bahan baku melibatkan empat 

bagian, yaitu bagian processing, bagian purchasing, bagian gudang dan 

bagian keuangan. Tidak ada transaksi yang dilakukan secara lengkap oleh 

hanya satu fungsi saja. 

4. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bagian-bagian yang terkait dalam 

pembelian bahan baku penggunaannya diotorisasi oleh masing-masing 

kepala bagian. 
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Sedangkan, kelemahan-kelemhan yag terdapat dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang, 

antara lain : 

1. Kurangnya pemisahan tanggung jawab fungsional pada bagian keuanga 

sebagai pemegang fungsi kas dan fungsi pencatat transaksi. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan seperti, kecurangan dalam pencatatan 

kuantitas dengan harga bahan baku yang dibeli. 

2. Kurangnya rangkap dan pendistribusian dokumen SOP. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan karena hanya bagian purchasing dan 

bagian gudang saja yang memperoleh dokumen ini. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem 

akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang telah sesuai prosedur dan berjalan dengan baik ditinjau dari landasan 

teori. Walaupun telah sesuai prosedur tetapi, masih harus di kaji ulang karena 

masih terdapat beberapa kelemahan yang fatal. Kelemahan-kelemahan ini jika 

tidak diperhatikan akan menyebabkan tujuan dari perusahaan tidak dapat 

dicapai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang yaitu bagian 

processing sebagai pemegang fungsi pemakai barang, bagian purchasing 

sebagai pemegang fungsi pembelian, bagian gudang sebagai pemegang 

fungsi penerimaan dan fungsi gudang serta bagian keuangan sebagai 

pemegang fungsi akuntansi. 

2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang yaitu surat 

permintaan pembelian, surat order pembelian dan laporan penerimaan 

barang. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang yaitu jurnal 

pembelian, kartu persediaan, kartu utang kartu stock gudang. 

4. Prosedur pembelian bahan baku pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH 

Semarang belum cukup baik karena masih terdapat beberapa kelemahan. 
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Walaupun sistem akuntansi pembelian bahan baku pada Perusahaan 

Kacang Atom GAJAH Semarang sesuai prosedur dan berjalan dengan 

baik ditinjau dari landasan teori. Pembelian bahan baku dilakukan secara 

kredit berdasarkan perjanjian kontrak antara pemasok dengan perusahaan 

selama satu tahun, sehingga penawaran harga hanya dilakukan sekali yaitu 

saat perjanjian kontrak tersebut terjadi, yang sebelumnya dilakukan 

pemilihan pemasok terlebih dahulu. 

5. Unsur pengendalin intern dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 

pada Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang yang meliputi 

organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang 

sehat merupakan unsur pengendalian intern yang baik dan sesuai dengan 

landasan teori. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan pembelian bahan baku yang dilakukan 

Perusahaan Kacang Atom GAJAH Semarang seharusnya surat order 

pembelian dari bagian purchasing didstribusikan kepada bagian processing 

sebagai pemberitahuan bahwa barang yang diperlukan untuk proses produksi 

sudah dipesan dan kepada bagian keuangan untuk memastikan bahwa barang 

sesuai dengan informasi dalam surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang dan copy faktur. Pemisahan tanggung jawab fungsional harus lebih 

diperhatikan. 
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