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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO :  

- Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan (dan tentunya tidak cukup 

dengan sekedar berkata saja namun perlu ada manifestasi sebagai 

tindak lanjutnya). Jangan menunda-nunda sampai besok apa yang 

dapat kita lakukan hari ini. 

- Hari esok adalah pembayaran atas apa yang kita lakukan hari ini. 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Ibu, bapak yang tercinta. 

2. Kakak serta adikku terima kasih buat 

semua motivasinya. 

3. Bagi siapa saja yang mencari ilmu 

dengan hati yang tawadlu. 

4. Almamaterku 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

 

Sugiarti, 2006. Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. Aneka Ilmu 
Semarang, Jurusan Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. 

 

Kata Kunci : Sistem, pembelian 

 Bagi sebagian besar perusahaan, transaksi pembelian merupakan hal utama 
dalam menjalankan kegiatan produksinya. Pembelian bahan baku yang berkualitas 
akan menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk melaksanakan kegiatan 
pembelian bahan baku tersebut diperlukan adanya sistem akuntansi pembelian 
bahan baku. Mengingat prosedur-prosedur pembelian yang cukup kompleks, 
perusahaan perlu memiliki fungsi-fungsi yang saling bekerjasama untuk 
mendukung suatu pengendalian intern yang baik. Setiap sistem pembelian 
mempunyai kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu perlu diteliti kelebihan dan 
kelemahan sehingga sistem pembelian mendekati sempurna. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana jaringan prosedur sistem 
akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang? (2) Apa saja 
Kelemahan dan kelebihan sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. 
Aneka Ilmu Semarang?, Tujuan dari penelitian ini adalah : (a) Untuk mengetahui 
jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian bahan baku yang ada pada CV. 
Aneka Ilmu Semarang, (b)  Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan 
dan kelemahan pada sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Aneka 
Ilmu Semarang,  serta bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. (c) 
Untuk mengetahui solusi solusi apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi 
kelemahan pada sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu 
Semarang. 
 Objek kajian penelitian ini adalah sistem akuntansi pembelian bahan baku 
pada CV. Aneka Ilmu Semarang yang berlokasi di Jalan Raya Semarang – Demak 
Km 8,5 Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
studi pustaka, serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik 
diskriptif kualitatif . 
 Hasil penelitian memberikan informasi kepada penulis tentang (1) Sistem 
akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang yang sudah 
cukup baik, karena melibatkan berbagai fungsi dengan tugas dan tanggungjawab 
masing-masing. (2) Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 
pembelian bahan baku CV. Aneka Ilmu Semarang adalah : prosedur permintaan 
pembelian, prosedur permintaan dan penawawran harga, prodesur order 
pembelian, prodsedur penerimaan barang, prosedur distribusi pembelian dan 
prosedur pencatatan utang. (3) Sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. 
Aneka ilmu Semarang dalam pelaksanaannya juga memiliki kelemahan dan 
kelebihan. Kelebihannya yaitu adanya pemisahan fungsi antara bagian akuntansi 
dan verifikasi, sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya pengecekan ulang 



 

atas bahan baku yang akan di produksi sehingga jumlah  bahan baku bisa saja 
tidak sesuai. 
 Dari hasil penelitian mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku  
pada CV. Aneka Ilmu Semarang pada umumnya sudah baik, karena adanya 
pemisahan fungsi pada fungsi akuntansi dengan fungsi verifikasi dimana risiko 
kesalahan atas pencatatan barang lebih kecil sehingga perlu dipertahankan. Perlu 
diadakan pengecekan ulang atas bahan baku oleh fungsi gudang sebelum proses 
produksi berlangsung.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
 Dalam kegiatannya suatu perusahaan tentunya tidak lepas dari kegiatan 

transaksi-transaksi untuk pemenuhan kegiatan perusahaan dalam rangka  

menghasilkan barang atau jasa untuk dijual di pasaran. Untuk menunjang 

semua kegiatan yang ada di pasaran diperlukan adanya transaksi pembelian.  

  Bagi sebagian besar perusahaan, transaksi pembelian merupakan hal 

utama dalam menjalankan kegiatan produksinya. Dalam perusahaan industri 

yang memproduksi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen,  

transaksi pembelian dilakukan perusahaan dengan memperoleh bahan baku 

atau bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi.   

 CV. Aneka Ilmu yang merupakan salah satu perusahaan yang mengolah 

bahan baku menjadi barang jadi, mempunyai kegiatan produksinya adalah 

mengolah bahan baku yaitu kertas menjadi barang jadi yang berupa buku-

buku. Kualitas suatu produksi tergantung pada kualitas bahan mentah yang 

dipergunakan, sehingga jelas bahwa kegiatan produksi memerlukan adanya 

bahan  baku. Pembelian bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan 

produk yang berkualitas juga. 

 Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. Aneka Ilmu 

Semarang melalui prosedur-prosedur yang cukup kompleks mengingat 

perusahaan banyak memiliki fungsi yang terkait yang tentunya fungsi-fungsi 



 

ini saling bekerjasama dalam melakukan pembelian bahan baku mulai  

memesan sampai dengan datangnya bahan baku. Masing-masing fungsi 

mempunyai tanggungjawab yang berbeda-beda, seperti fungsi pembelian 

bertanggungjawab memperoleh informasi mengenai harga barang, 

menentukan pemasok dan mengeluarkan order pembelian pada pemasok.  

Sedangkan fungsi penerimaan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan 

terhadap jenis, mutu dan kualitas barang yang diterima pemasok. Pemisahan 

fungsi-fungsi di perusahaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

kecurangan-kecurangan dalam transaksi pembelian. Meskipun memiliki 

tanggungjawab yang berbeda, tetapi tetap saling bekerjasama untuk 

kelancaran transaksi pembelian.  

 Untuk menunjang kegiatan transaksi pembelian bahan baku perlu 

adanya formulir dan dokumen serta perlu adanya pencatatan-pencatatan dari 

hasil transaksi yang tertera dalam formulir dan dokumen. 

Formulir dan dokumen adalah “blangko-blangko yang digunakan untuk 

melakukan transaksi seperti faktur penjualan, voucher, formulir, rekening dan 

lain-lain” (Baridwan, 1998 : 7-8). 

 Selain formulir dan dokumen, perlu adanya pencatatan-pencatatan dari 

hasil transaksi yang tertera dalam formulir dan dokumen yang disebut catatan 

akuntansi, termasuk di dalamnya mengumpulkan informasi mengenai 

metode-metode pencatatan dalam buku jurnal. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. Aneka 



 

Ilmu Semarang. Sistem Akuntansi merupakan organisasi, formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 :3).  

 Untuk selanjutnya hal yang seharusnya ada dalam kegiatan perusahaan 

adalah unsur pengendalian intern. 

Unsur pengendalian intern yang harus 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) 

(Mulyadi, 2001 : 311). 

Selain itu perlu dikemukakan juga bahwa dengan adanya pembelian 

bahan baku yang melalui jaringan prosedur yang saling berkaitan, bahan baku 

yang dibeli bisa memenuhi syarat, datang tepat waktu, dan dengan harga yang 

sesuai dengan rencana. Dengan demikian, prosedur ini bisa mendukung 

pencapaian produk yang berkualitas. 

Setiap sistem pembelian mempunyai kelebihan maupun kelemahan. 

Demikian juga dengan sistem pembelian di CV. Aneka Ilmu Semarang. Oleh 

karena itu, perlu diteliti kelebihan dan kelemahan untuk selanjutnya bisa 

didesain sistem pembelian yang lebih sempurna. 



 

Dari uraian tersebut maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diambil 

judul “SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA CV. 

ANEKA ILMU SEMARANG”. 

 

B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa permasalahan yang akan 

diungkap dalam penulisan Tugas Akhir antara lain : 

1.  Bagaimana jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang. 

2.  Apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang, dan 

bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang. 

2.  Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan sistem 

akuntansi pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang. 

3.   Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang. 



 

D. Manfaat Penulisan 

1.  Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Sistem 

Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang.  

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi Penulis 

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang Sistem 

Akuntansi Pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang. 

b.  Bagi Perguruan Tinggi 

Merupakan tambahan informasi dan Referensi bagi pembaca pada 

umumnya dan bagi adik-adik Akuntansi D3 Universaitas Negeri 

Semarang pada khususnya. 

c.  Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan, khususnya mengenai 

Sistem Akuntansi Pembelian Bahan baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang. 

 
 
E. Sistematika Penulisan  

 Sistematika ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian 

isi, dan bagian akhir dari tugas akhir. 



 

1.  Bagian Pengantar Tugas Akhir terdiri dari Judul Tugas Akhir. 

pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, inti sari, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2.  Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari : 

Bab I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, 

kerangka berfikir, daftar lampiran, dan sistematika Tugas 

Akhir. 

Bab II  :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar pembahasan selanjutnya. 

BAB III :  METODE PENULISAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis serta 

pembahasannya. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran 

3.  Bagian Pelengkap Tugas Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
A. Pengertian Sistem 

  Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. (Mulyadi, 2001 : 2). Dalam pengertian yang lain sistem adalah 

sekelompok atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan 

(interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan 

yang sama (common purpose) (Hall, 2001 : 5). 

  Pengertian lainnya sistem adalah sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disususn drngan suatu 

skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi 

utama dari perusahaan (Baridwan, 1998 : 3). 

  Dari uraian tersebut diproleh kesimpulan bahwa sistem adalah 

sekelompok unsur, komponen atau subsistem-subsistem, kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan 

skema yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

B. Pengertian Sistem Akuntansi 

  Ditinjau dari segi proses kegiatannya akuntansi dapat didefinisikan 

sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan 

penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Haryono Jusuf, 2002 : 5). 



 

 Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan 

(Mulyadi, 2001 : 3). 

 Dari definisi sistem akuntansi tersebut unsur suatu sistem akuntansi 

pokok adalah formulir, catatan, yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku 

pembantu serta laporan. Sistem akuntansi bersedia menyediakan kerangka 

aturan, mekanisme, organisasi dan peralatan yang dibutuhkan bagi 

berlangsungnya proses akuntansi, baik itu akuntansi keuangan maupun 

manajemen biaya. Hasil rancang bangun serta sistem akuntansi akan dapat 

manjadikan aktifitas akuntansi terselenggara dengan efisien dan cermat dalam 

mekanisme yang jelas. 

 

C. Pengertian Pembelian  

  Pembelian adalah usaha pengadaan barang-barang untuk perusahaan.  

Dalam perusahaan  dagang pembelian dilakukan dengan dijual kembali tanpa 

mengadakan perubahan bentuk barang, sedangkan pada perusahaan 

manufaktur pembelian dilakukan dengan merubah kembali dengan merubah 

bentuk.  

 Pembelian (purchases) adalah harga pembelian (harga pokok)barang 

dagang yang diperoleh perusahaan selama periode tetentu (Aliminsyah dan 

Padji, 2003 : 450). 

 



 

 Menurut Soemarso S.R kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang adalah  

1. Membeli barang dagang secara tunai atau kredit. 

2. Membeli aktiva produksi untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

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

perusahaan. 

 Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelian merupakan 

perkiraan yang digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang 

dalam satu periode tertentu. 

 

D. Pengertian Bahan Baku  

 Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan sendiri (Mulyadi, 

2000 : 295).   

 Pengertian lain dari bahan baku adalah  barang yang dibeli untuk 

digunakan bagi operasi perusahaan (Aliminsyah dan Padji, 2003 : 302).  

 Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahan baku adalah bahan atau 

unsur-unsur yang belum diolah dan akan digunakan dalam proses pabrikasi 

untuk di proses menjadi barang jadi. 

 

E. Diskripsi Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

   Sistem Akuntansi Pembelian digunakan dalam perusahaan untuk 

pengadaan barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahan, oleh 



 

karena itu perlu adanya prosedur-prosedur pembelian agar tercipta suatu 

sistem akuntansi pembelian yang baik  Adapun pokok bahasan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian.  

a. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi bertanggungjawab atas aktivitas yang berhubungan 

dengan jenis, jumlah, dan kapan bahan tersebut akan diperlukan 

dalam proses produksi (Supriyono, 1999 : 401). 

b. Fungsi Gudang  

Fungsi gudang bertanggungjawab untuk mengajukan permintaan 

pembelian bahan baku sesuai dengan posisi persediaan yang ada di 

gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi 

penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung dipakai (tidak 

diselenggarakan persediaan barang di gudang), permintaan 

pembelian diajukan oleh pemakai barang.  

c. Fungsi  Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggungjawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih. 

d. Fungsi Penerimaan Barang 

Fungsi penerimaan barang bertanggungjawab untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang 



 

diterima dari pemasok guna menentukan atau tidaknya barang 

tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini bertanggungjawab 

untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi 

retur penjualan. 

e. Fungsi Akuntansi  

Fungsi akuntansi bertanggungjawab atas pencatatan yang 

berhubungan dengan transaksi persediaan bahan baku dan fungsi 

pencatat utang. Dalam sistem akuntansi pembelian fungsi pencatat 

persediaan bertanggungjawab untuk mencatat harga pokok 

persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan, sedangkan 

fungsi pencatat utang bertanggungjawab untuk mencatat transakasi 

pembelian kedalam register bukti kas keluar. 

 

2. Dokumen-Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada 

Sistem Akuntansi Pembelian, menurut Mulyadi (2001 : 303). 

a. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh bagian gudang 

untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang 

dengan jenis, jumlah, mutu seperti yang tersebut dalam surat 

tersebut. 

b. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi 

barang yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi yang 

menyangkut jumlah pembelian yang besar. 



 

c. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok 

yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai fungsi : 

1). Surat Order Pembelian. Dokumen ini merupakan lembar 

pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok 

sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

2). Tembusan Pengakuan oleh Pemasok. Tembusan ini dikirimkan 

kepada pemasok, dimintakan tanda tangan  dari pemasok dan 

dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan 

disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok 

dalam memenuhi pengiriman barang seperti tersebut dalam 

dokumen. 

3). Tembusan bagi Unit Peminta Barang. Tembusan ini dikirimkan 

kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang 

dimintanya telah dipesan. 

4). Arsip Tanggal Penerimaan. Tembusan ini disimpan oleh bagian 

pembelian menurut tanggal penerimaan, sebagai dasar untuk 

mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang 

pada waktu yang ditetapkan. 

5). Arsip Pemasok. Tembusan ini disimpan oleh fungsi pembelian 

menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi 

mengenai pemasok. 



 

6). Tembusan Fungsi Penerimaan. Tembusan ini dikirim ke fungsi 

penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, 

spesifikasi, mutu, kuantitas dan pemasoknya seperti yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. 

7). Tembusan Fungsi akuntansi. Tembusan ini dikirim ke fungsi 

akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban 

yang timbul dari transaksi pembelian.  

d. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan 

bahwa barang yang diterima pemasok telah memenuhi jenis, 

spesifikasi, mutu, dan kwantitas seperti yang tercantum dalam surat 

order pembelian. 

e. Faktur Pembelian 

Dokumen yang digunakan untuk merekam semua transaksi 

pembelian bahan baku yang terjadi di perusahaan. 

 

3. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi 

Pembelian, menurut Mulyadi (2001 : 308). 

a. Bukti Kas Keluar (Voucher Register) 

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. 

b. Jurnal Pembelian 

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. 

 



 

c. Kartu Utang 

Catatan akuntansi ini merupakan catatan pembantu yang berisi 

rincian mutasi dan saldo utang perusahaan kepada tiap-tiap 

krediturnya. 

d. Kartu Persediaan 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi jenis persediaan. 

 

4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembelian 

Menurut Mulyadi (2001 : 301) jaringan prosedur yang membentuk sistem 

akuntansi pembelian meliputi : 

a. Prosedur Permintaan Pembelian. 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan 

pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi 

pembelian. 

b. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilikan pemasok. 

Fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga 

kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga 

barang dan berbagai syarat pembelian. Perusahaan seringkali 

menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok sehingga 

sistem akuntansi pembelian dapat dibagi sebagai berikut : 

1). Sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung. 

2).  Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. 



 

3). Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. 

c. Prosedur order pembelian. 

Fungsi pembelian mengirim surat oeder pembelian kepada pemasok 

yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain 

dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

d. Prosedur penerimaan barang. 

Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, 

kuantitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan membuat 

laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang 

dari pemasok. 

e. Prosedur pencatatan utang. 

Fungsi akuntansi memerikasa dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pembelian (surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan pencatatan 

utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. 

f. Prosedur distribusi pembelian.  

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 
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Gambar 1.  Jaringan Prosedur dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

(Mulyadi, 2001 : 301) 

 

5. Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001 : 312) unsur pengendalian intern terdiri dari : 

a. Organisasi 

1) Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. 

2) Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

3) Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi gudang. 

4) Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, 

fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Tidak 

Fungsi 
Gudang  

Permintaan 
penawaran harga 



 

ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh 

hanya satu fungsi tersebut. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1) Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang, 

untuk barang yang disimpan dalam gudang, atau oleh fungsi 

pemakai barang, untuk barang yang langsung pakai. 

2) Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau 

pejabat yang lebih tinggi. 

3) Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan 

barang. 

4) Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat 

yang lebih tinggi. 

5) Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar 

yang didukung dengan surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. 

6) Pencatatan kedalam kartu utang dan register bukti kas keluar 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

c. Praktik yang Sehat 

1) Surat pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. 

2) Surat order pembelian bernomor urut tercetakdan pekaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 



 

3) Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan 

pemakaiaanya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. 

4) Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing 

dari berbagai pemasok. 

5) Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan 

jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian 

dari fungsi pembelian. 

6) Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang 

diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan 

menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan 

tembusan surat order pembelian. 

7) Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan 

ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur 

tersebut diproses untuk dibayar. 

8) Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara 

periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam 

buku besar. 

9) Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat 

pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh potongan tunai. 

10) Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap “lunas” 

oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikrimkan kepada 

pemasok. 



 

6. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pembelian (flowchart) 

 Flowchart adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang 

menjelaskan relasi fisik di antara entitas-entitas kuncinya. Flowchart 

dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan 

pemrosesan komputer, atau keduanya (James A. Hall, 2001 :71). 

a. Bagian Gudang 

1) Membuat surat permintaan pembelian (SPP) dua lembar 

berdasarkan informasi mengenai titik pemesanan kembali yang 

tercantum dalam kartu gudang. 

2) Mengirim lembar kesatu surat permintaan pembelian ke bagian 

pembelian. 

3) Mengarsipkan surat permintaan pembelian lembar ke-2 dalam 

arsip menurut nomor urutnya. 

4) Menerima surat order pembelian dari bagian pembelian sebagai 

pemberitahuan mengenai pesanan yang telah di laksanakan. 

5) Mengarsipkan surat order pembelian ke dalam arsip menurut 

nomor urutnya. 

6) Menerima laporan penerimaan barang  dari bagian penerimaan. 

7) Mencatat laporan penerimaan barang dalam kartu gudang. 

b. Bagian Pembelian 

1) Menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. 

2) Membuat surat penawaran harga yang dikirim kepada pemasok. 

3) Menerima surat penawaran harga dari pemasok. 



 

4) Membuat perbandingan harga atas dasar surat penawaran harga 

yang diterima dari para pemasok. 

5) Memilih pemasok berdasarkan perbandingan penawaran harga. 

6) Membuat surat order pembelian untuk pemasok yang dipilih. 

7) Mendistribusikan surat order pembelian sebagai berikut : 

a). Lembar kesatu 

Dikirim ke pemasok yang dipilih. 

b). Lembar kedua 

Setelah ditandatangani oleh pemasok, dikembalikan ke 

perusahaan sebagai pengakuan dan penerimaan order 

pembelian. 

c). Lembar ketiga 

Dikirim ke bagian penerimaan guna memberi otorisasi 

kepada bagian tersebut untuk menerima barang dari pemasok 

yang tercantum dalam dokumen.  

d). Lembar keempat  

Dikirim ke bagian utang untuk memberitahu bahwa 

perusahaan suatu saat akan mempunyai kewajiban kepada 

pemasok yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

e). Lembar kelima  

Dikirim ke unit organisasi permintaan barang (dalam hal ini 

bagian gudang) untuk memberitahu bahwa barang yang 

diminta sudah di proses pemesanannya.  



 

f). Lembar keenam  

Diarsipkan sementara menurut tanggal penerimaan barang 

yang diharapkan. 

g). Lembar ketujuh  

Disimpan dalam arsip menurut nama pemasok. Arsip surat 

order pembelian lembar ketujuh ini dilampiri dengan surat 

permintaan pembelian lembar kesatu dan perbandingan 

harga. Arsip ini digunakan oleh bagian pembelian untuk 

mengikuti order pembelian yang dibuatnya. Bagian 

pembelian bertanggungjawab membuat order pembelian 

sampai diterimanya barang yang dipesan. 

8) Menerima laporan penerimaan barang lembar kesatu dari bagian 

penerimaan. Mencatat tanggal penerimaan barang ini dalam surat 

order pembelian lembar keenam dan lembar ketujuh. 

Memindahkan surat order pembelian yang telah diterima. 

9) Mengirimkan laporan penerimaan barang ke bagian utang. 

10) Menerima faktur dari pemasok. 

11) Menerima faktur dari pemasok untuk menentukan apakah 

pemasok telah benar dalam mencantumkan harga, kuantitas dan 

telah memenuhi syarat pembelian yang tercantum dalam surat 

order pembelian. 

12) Mengirim faktur ke bagian gudang. 

 



 

c. Bagian Penerimaan. 

1) Menerima surat order pembelian lembar ketiga dari bagian 

pembelian. 

2) Menerima barang yang disertai dengan surat pengantar dari 

pemasok. 

3) Memeriksa barang yang diterima, baik mengenai kuantitas 

maupun mutu barang, berdasrkan informasi dalam surat order 

pembelian lembar ketiga. 

4) Membuat laporan penerimaan tiga lembar. 

5) Mendistribusikan laporan penerimaan barang sebagai berikut : 

a). Lembar kesatu 

Dikirim ke bagian utang via bagian pembelian. 

b). Lembar kedua 

Dikirim ke bagian gudang bersama dengan barang yang 

bersangkutan. 

c). Lembar ketiga 

Disimpan dalam arsip menurut nomor urut laporan 

penerimaan barang dilampiri dengan surat order pembelian 

lembar ketiga dan surat pengantar dari pemasok. 

d. Bagian Utang 

1) Menerima surat order pembelian lembar keempat dari bagian 

pembelian. 



 

2) Menerima laporan penerimaan barang lembar kesatu dari bagian 

penerimaan barang via bagian pembelian. 

3) Menerima faktur dari pemasok via bagian pembelian. 

4) Membandingkan faktur pemasok, laporan penerimaan barang dan 

surat order pembelian, untuk menentukan apakah tagihan yang 

diterima dari pemasok adalah barang yang sudah diterima oleh 

perusahaan dan untuk barang yang dipesan oleh perusahaan. 

5) Membuat bukti kas keluar sebanyuak tiga lembar. 

6) Mencatat bukti kas keluar ke dalam register bukti kas keluar. 

7) Mengirim bukti kas keluar ke kartu persediaan dan kartu biaya. 

8) Mengarsipkan bukti kas keluar lembar kesatu dan ketiga beserta 

dokumen pendukungnya kedalam arsip bukti kas keluar yang 

belum dibayar menurut tanggal jatuh tempo faktur. 

e. Bagian kartu Persediaan 

1) Menerima bukti kas keluar lembar kedua dari bagian utang. 

2) Mencatat barang yang dibeli dalam kartu persediaan. 

3) Menyimpan bukti kas keluar dalam arsip menurut nomor urutnya. 
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Gambar 2.  Bagan Alir Sistem Pembelian  
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Bagian Pembelian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar bagan alir  sistem pembelian (lanjutan) 
Catatan : 
SPP  : Surat Penerimaan Pembelian 
SOP  : Surat Order Pembelian 
SPPH  : Surat Permintaan Penawaran Harga 
SPH  : Surat Penawaran Harga 
PH  : Penawaran Harga 
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LPB : Laporan Penerimaan Barang 
 

Gambar bagan alir sistem pembelian (lanjutan) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem. 

Obyek kajian dilihat sebagai suatu satuan yang terdiri dari unsur yang paling 

terkait dan mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Arikunto, 1993 : 

203). 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang 

akan dibahas dalam laporan ini tidak berkenaan dengan angka-angka tapi 

mendiskripsikan, menguaikan dan menggambarkan tentang Sistem Akuntansi 

Pembelian Bahan Baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang.  

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah CV. ANEKA ILMU yang terletak di Jalan 

Raya Semarang-Demak Km. 8,5 Sayung Semarang.  

 

C. Objek Kajian 

Objek Kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik   

perhatian (Arikunto : 203). 

 Objek kajian dalam penelitian ini adalah fungsi atau bagian terkait, 

dokumen yang digunakan sebagai catatan akuntansi yang digunakan dalam 



 

Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari suatu penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berisi informasi 

tentang segala sesuatu mengenai objek yang akan dijadikan fokus dalam 

penelitian atau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data 

sekunder atau data tambahan berisi informasi tentang hal-hal lain yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua yaitu data utama dan data pendukung. Data 

utama adalah data yang diperoleh dari para informan . Informan yaitu orang-

orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. 

Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa 

catatan, rekaman, gambar serta bahan-bahan lain yang dapat mendukumg 

dalam penelitian ini. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data 

menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. (Nazir,1983:212). Sedangkan menurut Rahman (1999:77) 



 

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. 

 Observasi dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di 

lapangan, dalam penelitian tersebut tidak diabaikan kemungkinan 

penggunaan sumber-sumber non manusia seperti, dokumen dan catatan 

yang tersedia. Hal-hal yang diobservasi adalah mengenai catatan 

akuntansi yang digunakan, dokumen yang digunakan, jaringan prosedur 

yang membentuk sistem akuntansi pembelian dan hal-hal yang 

menyangkut Sistem Akuntansi Pembelian bahan Baku pada CV. Aneka 

Ilmu Semarang dan dapat di lihat pada halaman lampiran. 

2. Wawancara 

 Wawancara atau inerview adalah cara pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang 

autoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah) (Gorys 

Keraf, 2001 :161). 

 Wawancara dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan 

karyawan bagian akuntansi seksi bahan baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang. 

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan instrumen 

utama untuk mengungkapkan data. Bahwa penelitian kualitatif 

mengahasilkan data deskriptif  berupa kata-kata atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Kemudian dari wawancara di 

deskriptifkan atau di tafsirkan sesuai dengan latar secara utuh. Pada 



 

metode wawncara digunakan pertanyaan sebagai pedoman pelaksanaan 

wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berisi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Sistem Akluntansi Pembelian Bahan baku pada CV. 

Aneka Ilmu Semarang, pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Halaman 

lampiran. 

3. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan 

mempelajari buku-buku literature. Buku-buku yang peneliti jadikan 

acuan adalah yang berkaitan dengan sistem akuntansi pebelian bahan 

baku yang ada pada CV. Aneka Ilmu Semarang. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai data atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 206). 

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari 

wawancara dan observasi yang berupa catatan tertulis dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti resmi. 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mengambil atau mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada 

yang telah terekomendasikan yang berkaitan dengan sistem akuntansi 

pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang. Pada metode ini 

diperoleh data berupa dokumen yang digunakan misalnya Surat 

permintaan Pembelian (SPP), Surat Order Pembelian (SOP), Berita 



 

Acara Penerimaan Barang (BAPB), serta Faktur dan Surat Jalan. 

Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan diperoleh data berupa 

jurnal pembelian, surat pesanan (Supplier card), kartu persediaan, kartu 

utang serta kartu stock gudang, pada metode ini juga diperoleh data 

mengenai gambaran umum perusahaan. 

5. Analisis Data 

Secara umum analisis data yang digunakan adalah analisis 

diskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan 

statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk 

pernyataan dan uraian yang akan disusun secara sistematis dalam bentuk 

Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

CV. Aneka Ilmu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan dan penerbitan buku. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak 

Suwanto yang berawal dari kegiatan beliau sebagai pengantar koran 

sambil terus mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro pada tahun 1973. Oleh karena itu desakan ekonomi keluarga, 

pada tahun 1974 Beliau meningkatkan usahanya dengan jalan menjual 

buku-buku bekas dan baru di emperan pasar Johar Semarang. Beberapa 

bulan kemudian Bapak Suwanto berhasil membeli kios seharga Rp. 

300.000,00 di lantai dua Pasar Johar dan diberi nama Toko Aneka yang 

menjual berbagai macam buku. 

Seiring dengan pengalaman dan perkembangan usaha yang makin 

pesat maka Beliau bertekad dengan segala modal dan kemampuan yang 

dimiliki untuk mendirikan sebuah perusahaan. Pada tanggal 2 Maret 1978 

lahirlah suatu perusahaan yang berbentuk CV (Commanditaire 

Venotschap) atau persekutuan Komanditer bernama “CV. Aneka” yang 

disaksikan oleh Notaris S. Siswandi Aswin, SH. Akte Notaris terdaftar di 

Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 April 1978 No. 00.157/1978. 

 



 

 Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:  

a. Bapak Suwandi sebagai Pemilik dan direktur. 

b. Ny. Sri Harini sebagai Pengurus dan Wakil Direktur. 

c. Bapak Sariaji sebagai Persero 

Sadar akan pentingnya persatuan serta manfaat dari organisasi, maka 

sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan, mulai tanggal 18 

Agustus 1982 CV. Aneka telah mendaftarkan diri sebagai anggota IKAPI 

(Ikatan Penerbit Indonesia) Cabang Jawa Tengah dengan Nomor Anggota 

161. Dibawah panji IKAPI yang merupakan organisasi profesional, 

kemajuan yang di capai sangat pesat, kegiatan-kegiatan telah diikuti 

sehingga CV. Aneka telah mendapat tempat di masyarakat, organisasi, 

relasi, instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan baik 

swasta maupun milik pemerintah. 

Beberapa pengusaha ternyata ada juga yang menggunakan nama  

“Aneka” maka untuk menghindari hal-hal yang kurang baik mumcul di 

kemudian hari, pemimpin CV. Aneka mengambil kebijakan dengan 

merubah atau menambah nama perusahaan dari “CV. Aneka” menjadi 

“CV. Aneka Ilmu” pada tanggal 23 November 1983. Kata “Ilmu” adalah 

identik dengan profesi di bidang usaha perusahaan sebagai penerbit, 

percetakan dan toko buku sudah tentu tidak akan lepas dari hal-hal yang 

menyangkut ilmu pengetahuan. Perkembangan selanjutnya, CV. Aneka 

Ilmu telah berhasil memperluas daerah pemasarannya tidak hanya di Pulau 



 

Jawa tetapi sampai ke luar Jawa dengan 39 kantor perwakilan di seluruh 

Indonesia. 

 

2. Lokasi Perusahaan  

Awalnya aset yang dimiliki CV. Aneka Ilmu sangat kecil, sehingga 

untuk menjalankan usahanya tidak memerlukan tempat yang besar, yaitu 

di Jl. Pleburan No. 64 Semarang. Namun setelah usahanya berkembang 

dengan pesat, pihak manajemen mulai memikirkan adanya investasi baru 

yang secara otomatis membutuhkan area yang cukup luas. Akhirnya 

dipilih sebuah tanah seluas hampir 6 hektar di Jl. Raya Semarang-Demak 

Km 8,5 Demak. Beberapa pertimbangan yang melandasi pemilihan tempat 

tersebut adalah : 

a. Harga tanah di daerah tersebut masih tergolong murah. 

b. Dekat dengan jalan besar, sehingga sangat besar manfaatnya dalam  

distribusi produk. 

c. Jauh dari rumah penduduk, sehingga limbah dan polusinya tidak 

sampai mengenai mereka. 

d. Kemudahan dalam mencari tenaga kerja. 

Saat ini kota Semarang masih ada beberapa tempat yang masih digunakan 

untuk kegiatan usaha CV. Aneka Ilmu, yaitu : 

a. Jalan Raya Semarang-Demak Km 8.5 sebagai Kantor Pusat dan Pabrik 

    CV. Aneka Ilmu. 

b. Pertokoan pasar Johar lantai 2 No. 2 dan 3 Semarang, digunakan 



 

    sebagai tempat pejualan retail buku-buku selain terbitan CV. aneka  

    Ilmu. 

c. Jalan Pleburan VII No. 64 Semarang, sampai saat ini masih digunakan 

sebagai kantor perwakilan CV. Aneka Ilmu. Perwakilan ini didirikan 

untuk menjangkau koansumen CV. Aneka Ilmu di wilayah 

karesidenan Semarang, yang meliputi Semarang, Demak, Purwodadi, 

Kendal serta Salatiga. 

 

3. Struktur Organisasi   

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan memerlukan adanya 

wadah agar terdapat adanya kesamaan tujuan dan arah yang di kehendaki 

dengan optimal, wadah tersebut adalah organisasi. Tujuan utama 

pembentukan organisasi adalah untuk mempermudah pekerjaan atau 

pelaksanaan tugas, yaitu dengan membagi wewenang dan tanggungjawab 

secara sistematis. 

Bentuk organisasi CV. Aneka Ilmu adalah bentuk garis. Hal ini 

terlihat dari adanya pelimpahan wewenang dari pihak atasan dan pihak 

bawahanselalu mengadakan koordinasi atau kerjasama, dimana setiap 

atasan mempunyai sejumlah bawahan tertentu yang masing-masing akan 

memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. Adapun 

struktur organisasi CV. Aneka Ilmu Semarang adalah sebagai berikut :  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secara garis besar pembagian tugas dan tanggungjawab serta 

pengorganisasian masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada 

CV. Aneka Ilmu adalah sebagai berikut : 

a. Direktur 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Memimpin dan menjalankan perusahaan secara keseluruhan serta   

melakukan fungsi tertinggi dalam perusahaan. 

2) Mengambil segala keputusan perusahaan secara keseluruhan. 

3) Bertanggungjawab atas segala yang berhubungan dengan kegiatan 

4) perusahaan. 

5)  Memberi pengawasan, pengarahan, dan peetunjuk guna  

6) mendapatkan suatu langkah kerja yang matang. 

b. Wakil Direktur I 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengkoordinasi manajemen dari bagian-bagian yang ada 

dibawah 

2) kewenangaanya antara lain bagian editor, bagian produksi, bagian       

teknik, bagian logistik, dan bagian keuangan. 

3) Membantu direktur dalam memimpin dan menjalankan 

perusahaan. 

4) Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur II 

c. Wakil Direktur II 

Adapun tugasnya sebagai berikut : 



 

1) Mengkoordinasi manajemen dari bagian bagian yang ada di 

bawah 

2) kewenangannya antara lain bagian pemasaran, bagian gudang, 

bagian hukum / PR, bagian personalia, bagian umum. 

3) Mem,bantu direktur dalam memimpin dan menjalankan 

perusahaan. 

4) Bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada bagian-

bagian yang berada dibawah kewenangannya. 

5) Melakuikan koordinasi denga Wakil Direktur I. 

d. Litbang 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan analisis data dan informasi terhadap kejadian yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan baik menyangkut masalah 

intern maupun ekstern perusahaan. 

2) Memantau kualitas produk, serta kinerja kualitas perusahaan. 

e. Sekretaris Direktur 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan dan melakukan penertiban administrasi, serta 

arsip-arsip perusahaan. 

2) Melakukan kegiatan surat-menyurat baik keluar maupun yang 

masuk perusahaan. 

3) Membantu tugas Direktur dalam mempersiapkan dan 

memperbanyak surat-surat penting. 



 

4) Membantu bagian umum menyimpulkan surat-surat masuk 

sebelum ke Direktur. 

f. Kepala Bagian Editing 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di bagian 

editing. 

2) Melakukan pengkajian terhadap naskah yang dimasukkan ke 

bagian editing. 

3) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian 

dibawahnya agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

sempurna. 

4) Memantau pekerjaan mulai awal proses sampai akhir proses. 

5) Mencari peluang terhadap kemungkinan adanya buku-buku baru. 

g. Kepala Bagian Produksi 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses produksi dan 

mengatur tugas-tugas dibawahnya. 

2) Mengawasi kegiatan produksi mulai dari persiapan sampai akhir 

proses. 

3) Memberikan pengawasan dan ketegasan kepada bagian 

dibawahnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

4) Mencari peluang terhadap adanya pesanan dari konsumen. 



 

5) Melakukan pengkajian terhadap naskah yang masuk ke bagian 

produksi. 

h. Kepala Bagian Teknik 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran seluruh mesin yang ada di 

perusahaan khususnya mesin-mesin produksi. 

2) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian yang ada 

dibawahnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3) Memantau kelayakan sejak awal proses sampai akhir proses. 

4) Melakukan kelayakan terhadap mesin produksi. 

5) Melakukan perbaikan mesin apabila terjadi kerusakan. 

i. Kepala Bagian Logistik 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap ketersediaan bahan baku. 

2) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian yang aa 

dibawahnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3) Memantau perkembangan harga bahan baku di pasaran. 

4) Melakukan negosiasi pembelian bahan. 

j. Kepala Bagian Keuangan 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengendalikan cash-flow perusahaan. 

2) Menyususn laporan keuangan. 

3) Melakukan pembayaran terhadap setiap transaksi perusahaan. 



 

4) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap bukti pengeluaran atau 

penerimaan kas perusahaan. 

k. Kepala Bagian Pemasaran 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

Bertanggungjawab terhadap tercapainya target perusahaan. 

1) Kepala Bagian Gudang 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan persiapan terhadap distribusi barang yang akan 

dikirim ke perwakilan. 

b) Bertanggungjawab terhadap keluar masuknya barang gudang. 

c) Melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang 

dari dan yang akan menuju gudang. 

2) Kepala Bagian Hukum 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Merancang seluruh konsep yang akan berkaitan dengan 

hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak luar. 

b) Pembuatan perjanjian antar perusahaan dengan penulis. 

c) Membina hubungan baik dengan pihak luar seperti media 

massa, masyarakat, dan sebagainya. 

d) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 

permaslahan yang berkaitan  dengan perwakilan. 

e) Menciptakan iklim yang sehat guna tercapainya tujuan 

perusahaan. 



 

3) Kepala Bagian Personalia 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Mengendalikan seluruh karyawan CV. Aneka Ilmu 

Semarang. 

b) Mengawasi seluruh absensi karyawan guna perhitungan gaji, 

lembur dan uang makan. 

c) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan. 

d) Melakukan rekruitmen karyawan. 

e) Mengatur penyelesaian administrasi kearsipan. 

f) Mengadakan koordinasi dengan pengurus serikat pekerja. 

4) Kepala Bagian Umum 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Membantu tugas-tugas bagian lainnya. 

b) Bertanggungjawab terhadap seluruh bagian inventaris 

perusahaan. 

c) Menggandakan surat-surat yang masuk ke perusahaan. 

 

4. Permodalan 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal untuk menjalankan 

kegiatannya. Modal merupakan salah satu unsur mutlak berdirinya suatu 

perusahaan. Perusahaan tanpa modal tidak akan bisa melaksanakan 

aktivitas dalam usahanya. Modal dapat berasl dari pemilik perusahaan 

yang disebut dengan modal sendiri, maupun dari luar perusahaan yang 



 

disebut dengan modal asing. Modal CV. Aneka Ilmu Semarang 

berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Modal pemilik 

b. Modal ini diperoleh dari sekutu aktif, yaitu Bapak Suwanto sebagai 

pemilik sekaligus pengurus dalam CV. Aneka Ilmu, dan dari sekutu 

pasif, yaitu persero. 

c. Modal asing 

d. Modal ini diperoleh dari kredit bank yaitu kredit modal kerja 

permanen (KMKP) dan kredit umum dari Bank Bumi Daya Cabang 

Semarang. 

 

5. Pemasaran  

Dalam perkembangan selanjutnya CV. Aneka Ilmu telah berhasil 

memperluas daerah pemasaran tidak hanya di Pulau Jawa akan tetapi 

sampai dengan luar Pulau Jawa. Cara yang dipergunakan adalah dengan 

membuka kantor perwakilan di beberapa kota besar di luar Pulau Jawa. 

Dengan cara ini diharapkan dapat mempermudah hubungan dengan 

penyalur atau toko buku terdekat, sehingga hasil produksi CV. Aneka Ilmu 

dapat tersebar ke seluruh tanah air. 

Dalam memasarkan produk CV. Aneka Ilmu menetapkan kebijakan 

agar dapat bersaing dengan penerbit lain, seperti : 

a. Kebijakan Produk 

 Manajemen CV. Aneka Ilmu melihat bahwa segmen pasar 

terbesar adalah siswa SD sehingga dibuatlah buku-buku SD variasi 



 

yang beragam dan komplit dengan disertai buku latihan sebagai 

pelengkap. Melihat kelengkapan buku-buku SD ini tidak secara 

langsung dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk tetap 

menggunakan buku-buku terbitan CV. Aneka Ilmu. 

b. Kebijakan Harga 

 Untuk merebut pasaran, CV. Aneka Ilmu membuat buku-buku 

dengan bahan baku sedang jumlah halaman yang sedang atau tidak 

terlalu tebal, hal ini dimaksudkan untuk menekan harga, sehingga 

konsumen yang sebagian besar adalah masyarakat dengan penghasilan 

rendah dapat membeli buku tersebut. Namun demikian kualitas tetap 

dijaga, yaitu sesuai dengan kurikulum. 

c. Kebijakan Promosi 

 Untuk dapat mendongkrak volume penjualan, maka CV. Aneka 

Ilmu mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Mengadakan pameran-pameran baik didalam maupun diluar 

negeri. 

2) Memberikan program bantuan buku-buku kepada daerah-daerah 

miskin dan terbelakang. 

3) Memberikan potongan harga. 

4) Memberika paket bantuan ke sekolah. 

5) Memberi sponsor bagian studi wisata baik sekolah maupun 

instansi swasta. 

6) Mengadakan bulan bonus bagi para guru. 



 

7) Memberikan potongan harga atau diskon khusus. 

8) Pemberian buku contoh secara gratis. 

9) Penyebaran katalog ke toko-toko buku dan perpustakaan di 

seluruh Indonesia. 

d. Kebijakan Distribusi 

Untuk menyalurka produknya, CV. Aneka Ilmu menggunakan dua 

cara yaitu : 

1) Direct Selling 

Yaitu kantor pusat menangani penjualan secara langsung kepada 

konsumen. 

2) Indirect Selling 

Yaitu perusahaan menyalurkan produknya melalui perwakilan-

perwakilan yang telah ada. Adapun perwakilan-perwakilan yang 

dimiliki CV. Aneka Ilmu antara lain : 

a) Sumatera meliputi : Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, 

Jambi,dan Palembang. 

b) Kalimantan meliputi : Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, 

Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda. 

c) DKI dan Jawa Barat meliputi : Jakarta, Bandung, 

Tasikmalaya, Cirebon dan Cikampek. 

d) Jawa Tengah dan DIY meliputi seluruh kota. 

e) Jawa Timur meliputi seluruh kota. 

f) Sulawesi meliputi Manado, Palu, Ujung Pandang. 



 

g) Nusa Tenggara Timur, NTB, dan Bali. 

 Saluran distribusi pada CV. Aneka Ilmu diawali dari 

perusahaan, kemudian disalurkan lewat agen atau perwakilan sesuai 

dengan jenis, permintaan, serta jumlahnya. Kemudian ke pedagang 

besar, selanjutnya ke pengecer dan kemudian ke konsumen. 

 

6. Visi dan Misi 

a. Visi 

Buku dunia baru 

b. Misi 

1) Untuk mengembangkan minat baca di seluruh lapisan masyarakat. 

2) Dunia perbukuan lebih berkompetisi di negara lain. 

 

7. Bidang Usaha 

 CV. Aneka Ilmu adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

peberbitan dan percetakan. Tujuan utamanya adalah profit motif atau 

mencari keuntungan. Namun demikian mengingat bidang usahanya 

dibidang penyediaan sarana prasarana pendidikan, maka aspek sosialnya 

juga ikut menyertai bisnis tersebut yaitu bersama-sama pemerintah 

membantu mencerdakan kehidupan bangsa. 

 Bidang usaha CV. Aneka Ilmu antara lain : 

 

 



 

a. Penerbitan 

 CV. Aneka Ilmu menerima naskah dari penulis atau hasil olahan 

bagian editor sendiri, kemudian buku tersebut dikaji ulang untuk 

mengetahui seberapa besar kelayakan seperti, kualitas penulisan, 

bahasanya, sistematikanya dan yang lebih penting lagi adalah prospek 

pasarnya. Apabila hal-hal tersebut tidak ada masalah maka naskah 

tersebut kemudian akan diproses lanjut, sehingga menjadi buku yang 

siap dijual kepada konsumen. 

Buku-buku yang diterbitkan oleh CV. Aneka Ilmu antara lain : 

1) Buku pelajaran SD, SLTP, SMU, dan Perguruan Tinggi. 

2) Buku pendamping belajar. 

3) Buku umum pertanian, peternakan, perkebunan dan lain-lain. 

4) Buku keolahragaan 

5) Buku kesenian jawa. 

6) Buku tentang hobi. 

7) Buku tentang kerohanian. 

Buku-buku tersebut saat ini telah beredar di seluruh Indonesia, melalui 

perwakilan CV. Aneka Ilmu tersebar di setiap kota besar di Indonesia. 

b. Percetakan 

 Disamping memperoleh keuntungan dengan cara menjual buku-

buku yang telah diterbitkan, CV. Aneka Ilmu juga memperoleh 

keuntungan dari jasa cetak yang dilakukannya. Dengan mesin-mesin 

yang mutakhir, CV. Aneka Ilmu telah mendapat kepercayaan dari 



 

berbagai pihak khususnya pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan 

cetakan, seperti : 

1) Percetakan soal-soal UAN (Ujian Akhir Nasional). 

2) Percetakan buku-buku pelajaran seluruh Indonesia. 

3) Percetakan berkas-berkas pemilu. 

Belum lagi ditambah dengan cetakan-cetakan dari pihak swasta 

lainnya, karena mereka tidak memiliki mesin seperti yang dimiliki 

CV. Aneka Ilmu. 

 

8. Proses dan Hasil Produksi 

a. Proses Produksi 

 CV. Aneka Ilmu disamping membuat sendiri naskah-naskah 

yang akan dicetak, juga menerima kiriman naskah dari para 

pengarang. Naskah-naskah yang masuk diteliti secara seksama untuk 

menjaga kualitas buku yang akan diterbitkan nantinya. Beberapa 

persyaratan naskah yang ada di CV. Aneka Ilmu adalah sebagai 

berikut : 

1) Naskah sesuai dengan kurikulum (apabila buku pelajaran). 

2) Naskah harus menggunakan tata bahasa yang benar atau sesuai 

dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). 

3) Naskah harus marketable, artinya memiliki nilai jual yang tinggi. 

Apabila naskah telah memenuhi kriteria tersebut, maka segera 

dibuatkan perjanjian penerbitan, antara pengarang dengan 



 

perusahaan. Bentuk perjanjian tersebut terdiri dari dua model 

yaitu : 

a) Royalti, yaitu pembayaran hak pengarang didasrkan atas 

prosentase buku yang terjual, sedangkan hak naskah masih 

tetap ada pada pengarang. 

b) Jual beli naskah, yaitu pengarang menjual naskah tersebut 

kepada penerbit, sehingga hak atas naskah ada pada penerbit, 

dan setiap buku yang terjual, pengarang tidak mendapatkan 

hak. Biasanya harga untuk jual beli lebih tinggi dibandingkan 

dengan sistem royalti. 

Selanjutnya, apabila perjanjian telah disepakati, maka naskah 

tersebut segera diproses di bagian editor (pra cetak)yang meliputi: 

a) Pengkajian naskah. 

b) Setting. 

c) Lay out. 

d) Design. 

e) Ilustrasi. 

f) Film. 

g) Mauntage. 

Setelah selesai di pra cetak, berikutnya dimasukkan ke bagian 

produksi untuk di proses cetak, yang terdiri dari tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a) Pembuatan Plate. 



 

b) Cetak. 

c) Lipat. 

d) Bending. 

e) Cutting. 

f) Packing 

 Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses produksi yang 

dilakukan oleh CV. Aneka Ilmu dapat kita lihat pada gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMBAR 4. PROSES PRODUKSI PERCETAKAN BUKU 
 

 

Penyusunan 

 

Naskah 

 

Editor 

 

Setting 

 

Lay Out 

 

Koreksi Lay Out 

 

Repro 

 

Revisi film 

 

Koreksi Mounting

 

Ekspose 

 

Plate 
 

Tinta 
 

Kertas 

 

Lipat 
 

Potong 

 

Mesin Cetak 

 

Jilid 

 

Buku Jadi 

Sumber : CV. Aneka Ilmu Semarang, Tahun 2004



 

b. Perangkat Produksi 

 Mesin-mesin yang digunakan untuk proses pra cetak dan cetak adalah 

sebagai berikut : 

1) Mesin-mesin pra cetak : 

a) 8 unit Computer setting. 

b) 1 unit Computer Design. 

c) 1 unit AGFA proset 9550/Max Plus RIP. 

d) 1 unit AGFA FOCUS COLOR Scanner. 

e) 1 unit Avantra 44. 

2) Mesin-mesin cetak dan finishing : 

a) 1 Unit mesin cetak ADAST DOMINAN 725 ex. 

Chekoslovakia-2 warna kapasitas cetak 6000 print/jam-1/2 

plano operator 2 orang. 

b) 1 Unit mesin  cetak ADAST DOMINAN 715 ex 

Chekoslovakia kapasitas cetak 3000 print/jam-1/2 plano. 

c) 1 Unit mesin KOMIRI kapasitas cetak 7000/jam-1 plano 

warna 1 plano operoator 2 orang. 

d) 1 Unit mesin cetak WEB HARIS MERCURY 

HEIDELBERGH ex Jerman kapasitas cetak 3000 print/jam-2 

plano 64 halaman langsung lipat dengan menggunakan kertas 

rol 3 unit, operator 5 orang. 

e) 1 Unit mesin jahit kawat MULER MARTINI model MM 

1509/522 kapasitas 6000 eksemplar/jam operator 10 orang. 



 

f) 1 Unit mesin potong otomatis 1 sisi WHOLEBERGH type 

MSC/1 No. 3138028 ex. Jerman operator 2 orang. 

g) 2 Unit mesin binding SULBY COMPACT MINOR O No. 

T/37 ex. England kapasitas 5000 eksemplar/jam. 

h) 1 Unit Varnis RUEY RONG MACHINERY Factory Co. 

Tipe UV ex. Taiwan kapasitas 5000 print/jam. 

i) Mesin lipat MBO Binder GMBK & Co. Ex. Jerman. 

j) 1 Unit mesin cetak WEB KING ex. Jerman kapasitas cetak 

30.000 print/jam-2 plano 64 halaman langsung lipat dengan 

menggunakan kertas Roll 3 unit, operator 2 orang. 

Dengan adanya peralatan-peralatan tersebut, CV. Aneka Ilmu mampu 

mencetak ratusan ribu buku setiap bulannya. Inilah yang menjsdikan 

CV. Aneka Ilmu masuk menjadi salah satu perusahaan percetakan dan 

penerbitan besar di Indonesia, karena disamping kemampuan 

produksinya juga jangkauan pemasrannya yang menjangkau hampir 

seluruh pelosok tanah air. 

 

c. Hasil Produksi 

Sampai saat ini, CV. Aneka Ilmu telah menghasilkan buku kurang 

lebih 1000 judul yang berasal lebih dari 75 pengarang dari berbagai 

disiplin ilmu. Buku-buku tersebut dikelompokkan menjadi : 

1) Buku pelajaran SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi. 

2) Buku Pendamping Belajar. 



 

3) Buku umum pertanian, peternakan, perkebunan dan lain-lain. 

4) Buku keolahragaan. 

5) Buku kesenian jawa. 

6) Buku tentang hobi. 

7) Buku tentang kerohanian. 

 

9. Kebijakan Sumber Daya Manusia. 

a. Kesejahteraan karyawan  

Selain memberikan gaji pokok kepada para karyawan, CV. Aneka 

Ilmu juga memberikan berbagai tunjangan untuk menambah 

kesejahteraan karyawan. Tunjangan-tunjangan tersebut antara lain : 

1) Tunjangan jabatan. 

2) Tunjangan keluarga. 

3) Tunjangan Kerja. 

4) Tunjangan uang makan. 

5) Tunjangan premi khusus. 

6) Tunjangan kesehatan (Jamsostek). 

b. Pengembangan SDM 

Selain pendidikan formal, karyawan CV. Aneka Ilmu juga 

diupayakan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan atau kursus-

kursus unutk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang 

tugasnya. Hanya saja, pelaksanaan pelatihan/kursus ini belum berlaku 

secara merata. 



 

c. Jenjang Karier 

CV. Aneka Ilmu dalam menetapkan jenjang karier bagi karyawan 

memperhatikan berbagai aspek antara lain : pendidikan, pengalaman 

dan prestasi. Dari ketiga aspek tersebut prestasi mendapat prioritas 

utama. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Sistem Pembelian Bahan Baku Pada CV. ANEKA ILMU Semarang  

Sistem pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang 

pada umumnya dilakukan secara kredit, karena pembelian bahan baku 

pada perusahaan tersebut biasanya relatif besar. Pembelian bahan baku 

untuk proses produksi dilakukan dengan cara mengajukan pesanan kepada 

pemasok. Dalam menawarkan produknya, pemasok menggunakan 

beberapa cara diantaranya adalah melalui telepon, telex, facsimile, atau 

surat langsung jika pemasok datang langsung ke perusahaan. Pembelian 

bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang dilakukan dengan 

perencanaan terlebih dahulu. Tujuan perencanaan tersebut dimaksudkan 

agar pelaksanaan pembelian tersebut sesuai dengan kebutuhan produksi. 

Dalam pembahasan ini akan dibahas sistem pembelian bahan baku 

secara kredit, karena dalam praktiknya CV. ANEKA ILMU Semarang 

telah sering melakukan pembelian bahan baku secara kredit. Sistem 

pembelian bahan baku pada perusahaan tersebut melibatkan beberapa 

bagian yaitu : Bagian PPC (Production Planning and Controls), Bagian 



 

Pembelian, Bagian Penerimaan, Bagian Gudang, Bagian Akuntansi Umum 

dan Bagian Verifikasi.     

 

2. Bagian Yang Terkait 

Bagian-bagian yang terkait dalam sistem pembelian bahan baku CV. 

ANEKA ILMU Semarang adalah sebagai berikut : 

a. Bagian PPC 

Bagian ini bertanggung jawab dalam membantu Manager Produksi 

untuk membuat rencana produksi. Setelah mendapat informasi dari 

bagian gudang bahwa bahan baku tidak mencukupi lagi untuk produksi, 

Bagian PPC sebagai fungsi pemakai barang mengajukan permintaan 

pembelian kepada bagian pembelian dengan jumlah dan jenis bahan 

baku yang diperlukan. 

b. Bagian Pembelian  

Bagian Pembelian bertugas dalam membantu Manager Pembelian untuk 

melaksanakan pmbelian bahan baku bagi perusahaan, dengan terlebih 

dahulu megadakan penawaran harga, menentukan pemasok dan 

selanjutnya mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang 

dipilih. 

c. Bagian Penerimaan  

Bagian Penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan barang-barang 

yang dipesan oleh Bagian Pembelian yang selanjutnya barang tersebut 

diserahkan pada Bagian Gudang yang bersangkutan. Bagian ini juga 



 

bertanggung jawab untuk membuat Berita Acara Penerimaan Barang 

(BAPB), sebagai catatan bahwa barang yang dipesan telah diterima.   

d. Bagian Gudang  

Bagian ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada 

Bagian PPC bahwa bahan baku di gudang sudah tidak cukup lagi untuk 

produksi. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk menyimpan semua 

barang yang diterima dari Bagian Penerimaan ke gudang yang 

bersangkutan. 

e. Bagian Akuntansi Umum 

Bagian ini bertugas dalam membantu Manager Akuntansi dalam 

melakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian 

dan kartu persediaan berdasarkan faktur dan BAPB.  

f. Bagian Verifikasi 

Bagian Verifikasi bertanggung jawab dalam membantu Manager 

Keuangan untuk meklaksanakan pencatatan atas transaksi pembelian 

bahan baku secara kredit ke dalam kartu utang berdasarkan faktur dari 

pemasok. 

 

3. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Pembelian  

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian pada 

CV. ANEKA ILMU Semarang adalah sebagai berikut : 

 

 



 

a. Prosedur Permintaan Pembelian  

Dalam prosedur ini Bagian PPC mengajukan permintaan pembelian 

kepada Bagian Pembelian atas dasar informasi dari Bagian Gudang 

bahwa bahan baku tidak cukup lagi untuk produksi. Dalam prosedur ini 

Bagian Pembelian meneliti dahulu surat permintaan pembelian dan 

menentukan perlu tidaknya pembelian tersebut. 

b. Prosedur Permintaan dan Penawaran Harga dan Penentuan Pemasok 

Dalam prosedur ini Bagian Pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada pemasok untuk mengetahui harga barang dan 

syarat-syarat pembelian yang berlaku dari para pemasok. Kemudian 

Bagian Pembelian melakukan perbandingan harga dan menentukan 

pemasok yang dipilih. 

c. Prosedur Order Pembelian  

Dalam prosedur ini Bagian Pembelian mengirimkan order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan mengirimkan tembusan order 

pembelian ke bagian-bagian yang memerlukan. 

d. Prosedur Penerimaan Barang  

Dalam prosedur ini Bagian Penerimaan melakukan pemeriksaan barang 

yang diterima dari pemasok apakah sudah sesuai dengan pesanan dan 

membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang akan digunakan 

sebagai bukti bahwa pesanan barang telah diterima.  

 

 



 

e. Prosedur Distribusi Pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Dalam 

distribusi pembelian pada CV. Aneka Ilmu dilakukan secara Dirrect 

selling (langsung) dan indirrect selling (tidak langsung), dan 

pembayaran dilakukan melaluio rekening bank maupun giro. 

f. Prosedur Pencatatan Utang  

Dalam prosedur ini Bagian Verifikasi melakukan pengecekan terhadap 

faktur dan Berita Acara Penerimaan Barang apakah sudah sesuai dan 

berdasarkan faktur mencatat utang ke dalam kartu utang. 

 

4. Dokumen Yang Digunakan 

Dalam kegiatan pembelian bahan baku CV. ANEKA ILMU 

Semarang menggunakan dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. Surat Permintaan Pembelian (SPP) 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh Bagian PPC untuk 

meminta Bagian Pembelian agar melakukan pembelian bahan baku 

dengan jenis, jumlah dan kualitas seperti yang tercantum dalam 

dokumen tersebut. Dokumen ini dibuat rangkap tiga. Lembar kesatu 

dikirim ke Bagian Gudang, lembar kedua ke Bagian Pembelian dan 

lembar ketiga diarsipkan oleh Bagian PPC berdasarkan nomor.  

 

 



 

b. Surat Order Pembelian (SOP) 

Dokumen ini dibuat oleh Bagian Pembelian yang ditujukan kepada 

pemasok yang dipilih, untuk memesan barang. Isi dokumen tersebut 

adalah meminta agar pemasok mengirim barang yang dipesan seperti 

yang tercantum dalam SOP. Dokumen ini dibuat rangkap empat. 

Lembar kesatu dikirim ke pemasok, lembar kedua ke Bagian PPC, 

lembar ketiga ke Bagian Penerimaan, lembar keempat diarsipkan oleh 

Bagian Pembelian menurut nomor. 

c. Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) 

Merupakan dokumen yang dibuat oleh Bagian Penerimaan sebagai 

bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima. Dokumen ini dibuat 

rangkap lima. Lembar kesatu dikirim ke Bagian Akuntansi Umum, 

lembar kedua ke Bagian Gudang, lembar ketiga ke Bagian PPC, lembar 

keempat ke Bagian Pembelian, lembar kelima diarsipkan oleh Bagian 

Penerimaan menurut nomor.  

d. Faktur dan Surat Jalan 

Dokumen ini dibuat oleh pemasok dan diserahkan kepada pemesan 

(Bagian Penerimaan) bersamaan barang yang dipesan.  

 

5. Catatan Akuntansi Yang Digunakan  

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang adalah  

 



 

a. Jurnal Pembelian  

Jurnal Pembelia dibuat oleh Bagian Akuntansi Umum untuk mencatat 

semua transaksi pembelian secara kredit yang dlakukan oleh perusahaan 

atas dasar faktur dari pemasok.  

b. Surat Pesanan (Supplier Card) 

Supplier Card merupakan kartu yang digunakan oleh Bagian Peerimaan 

untuk mengetahui atau mencocokkan antara Order Pembelian dengan 

penerimaan barang yang dipesan.  

c. Kartu Persediaan  

Kartu Persediaan digunakan oleh Bagian Akuntansi Umum untuk 

mencatat harga pokok persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara 

Penerimaan Barang.  

d. Kartu Utang  

Kartu Utang digunakan untuk mencatat semua utang perusahaan kepada 

pemasok yang timbul akibat pembelian bahan baku secara kredit.  

e. Kartu Stock Gudang  

Kartu Stock Gudang dibuat oleh Bagian Gudang untuk mencatat jumlah 

bahan baku yang diterima dan dikeluarkan dari gudang yag 

bersangkutan untuk proses produksi.  

 

6. Unsur Pengendalian Intern 

Penerapan Pengendalian intern sangat penting karena hal ini 

bertujuan untuk menghindari kemungkinan penyimpangan dalam kegiatan 



 

pembelian bahan baku. Pengendalian intern yang diterapkan untuk 

pembelian bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang adalah sebagai 

berikut : 

a. Organisasi  

1) Bagian Penerimaan terpisah dari Bagian Akuntansi Umum sehingga 

ketelitian dan keandalan data akuntansi serta menjaga kekayaan 

perusahaan. 

2) Kegiatan Pembelian dilakukan oleh enam bagian terkait yaitu : 

Bagian PPC, Bagian Pembelian, Bagian Penerimaan, Bagian 

Gudang, Bagian Akuntansi Umum dan Bagian Verifikasi. Tidak ada 

transaksi pembelian yang dilakukan secara lengkap oleh hanya satu 

fungsi tersebut. 

3) Bagian Gudang terpisah dari Bagian Penerimaan. Pemisahan kedua 

fungsi tersebut bertujuan agar informasi penerimaan barang dan 

persediaan barang yang disimpan di gudang dijamin ketelitiannya.  

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

1) Surat Permintaan Pembelian diotorisasi oleh Manager Produksi. 

Sistem Otorisasi ini merupakan bukti bahwa barang yang diajukan 

dalam permintaan pembelian kepada fungsi pembelian merupakan 

barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk proses produksi. 

2) Surat Order Pembelian diotorisasi oleh Manager Pembelian dengan 

tujuan untuk mengurangi kemungkinan di terimanya barang dan 

timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. 



 

3) Pencatatan adanya utang didasarkan pada faktur dari pemasok. 

4) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas 

dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung.   

c. Praktik yang Sehat 

1) Setiap dokumen dibuat rangkap dan didistribusikan pada bagian 

yang bersangkutan. 

2) Surat Permintaan Pembelian, Surat Order Pembelian, Bertia Acara 

Penerimaan Barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh bagian yang terkait. 

3) Adanya pengecekan barang pada setiap penerimaan barang yang 

dibeli sesuai dengan barang yang dipesan dari pemasok yang dipilih 

sebelumnya. 

4) Barang hanya diterima dan diperiksa oleh Bagian Penerimaan jika 

bagian tersebut telah menerima tembusan surat order pembelian dari 

Bagian Pembelian.  

5) Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari 

berbagai pemasok. 

6) Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat 

pembayaran yang telah disepakati bersama sebelumnya. 

7) Bagian Penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima 

dari pemasok dengan cara menghitung dan membandingkannya 

dengan tembusan Surat Order Pembelian.     

 



 

7. Laporan Yang Dihasilkan  

Laporan merupakan alat bagi fungsi-fungsi untuk 

dipertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Laporan ini diserahkan kepada 

atasan-atasan dapat mengetahui seberapa jauh pekerjaan-pekerjaan yang 

telah dilakukan. Adapun laporan yang dihasilkan dari sistem pembelian 

bahan baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang adalah laporan order 

pembelian yang belum diterima barangnya, laporan harga-harga barang 

(bahan), laporan mengenai waktu peniramaan barang dibandingkan dengan 

waktu yang diminta dalam order pembelian, laporan analisa kualitas 

barang-barang yang dibeli serta laporan kontrak-kontrak pembelian. 

 

8. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pembelian 

bahan baku CV. ANEKA ILMU Semarang berikut ini merupakan uraian 

kegiatan yang menjelaskan pembelian bahan baku 

a. Bagian PPC 

1) Menerima informasi dari Bagian Gudang  

2) Membuat daftar bahan baku yang akan dibeli sesuai dengan 

kebutuhan produksi. 

3) Membuat Surat Permintaan Pembelian (SPP) sebanyak tiga lembar. 

4) Meminta otorisasi SPP ke Manager Produksi. 



 

5) Mengirim lembar kesatu SPP ke Bagian Gudang dan lembar kedua 

ke Bagian Pembelian agar melakukan pembelian bahan baku untuk 

memenuhi pesanan. 

6) Mengarsipkan lembar ketiga SPP berdasarkan nomor. 

7) Menerima SOP lembar kedua dari Bagian Pembelian dan BAPB 

(Berita Acara Penerimaan Barang) lembar ketiga dari Bagian 

Penerimaan. 

8) Mencocokkan apakah BAPB sesuai dengan SOP, dan selanjutnya 

BAPB dan SOP tersebut diarsip menurut nomor. 

b. Bagian Pembelian  

1) Menerima Surat Permintaan Pembelian lembar kedua dari Bagian 

PPC dan BAPB lembar keempat dari bagian penerimaan. 

2) Melaksanakan penawaran harga dan menentukan pemasok. 

3) Membuat SOP sebanyak 4 lembar. 

4) Mendistribusikan SOP sebagai berikut : 

a) Lembar kesatu  

Dikirim ke pemasok yang dipilih. 

b) Lembar kedua 

Dikirim ke Bagian PPC sebagai bukti bahwa Bagian Pembelian 

telah melaksanakan pembelian. 

c) Lembar ketiga 

Dikirim ke Bagian Penerimaan yang akan dibandingkan dengan 

faktur dari pemasok. 



 

d) Lembar keempat 

Diarsipkan oleh Bagian Pembelian bersamaan dengan SPP lembar 

kedua serta BAPB lembar keempat berdasarkan nomor urut. 

c. Bagian Penerimaan  

1) Menerima barang disertai dengn faktur dan surat jalan dari pemasok. 

2) Memeriksa barang dan membandingkannya dengan faktur dan surat 

jalan serta SOP lembar ketiga yang diterima dari Bagian Pembelian. 

3) Membuat BAPB rangkap lima. 

4) Mendistribusikan BAPB sebagai berikut : 

a) Lembar kesatu  

Dikirim ke Bagian Akuntansi Umum bersama dengan faktur dari 

pemasok. 

b) Lembar kedua 

Diserahkan kepada Bagian Gudang yang aka dicatat ke dalam 

Kartu Stock Gudang. 

c) Lembar ketiga 

Dikirim ke Bagian PPC untuk diarsipkan berdasarkan nomor. 

d) Lembar keempat 

Dikirim ke Bagian Pembelian untuk diarsipkan. 

e) Lembar Kelima 

Disimpan sebagai arsip berdasarkan nomor urut. 

 

 



 

d. Bagian Gudang  

1) Menerima SPP lembar kesatu dari Bagian PPC dan BAPB lembar 

kedua beserta barang yang dipesan dari bagian penerimaan. 

2) Membandingkan BAPB dengan SPP. 

3) Mencatat BAPB lembar kedua ke dalam Kartu Stock Gudang dan 

mengarsipkannya bersama dengan SPP lembar kesatu menurut 

nomor. 

e. Bagian Akuntansi Umum 

1) Menerima BAPB lembar kesatu dan faktur dari Bagian Penerimaan. 

2) Mencocokkan BAPB dan faktur. 

3) Mencatat BAPB lembar kesatu ke dalam Kartu Persediaan dan 

membuat jurnal pembelian berdasarkan faktur. 

f. Bagian Verifikasi    

1) Menerima BAPB lembar kestu dan faktur dari Bagian Akuntansi 

Umum. 

2) Memeriksa BAPB lembar kesatu dan faktur dari Bagian Akuntansi 

Umum apakah pencatatan BAPB sudah sesuai dengan faktur. 

3) Berdasarkan faktur mencatat adanya utang ke dalam Kartu Utang. 

4) Mengarsipkan BAPB lembar kesatu dan faktur ke dalam arsip 

sementara menurut tanggal jatuh tempo. 

 

 

 

 



 

C. Pembahasan 

1. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait CV. Aneka Ilmu Semarang terdiri dari: fungsi PPC, 

fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi umum, dan fungsi 

verifikasi. Sedangkan menurut teori Mulyadi terdiri dari: fungsi produksi, 

fungsi penerimaan, fungsi gudang, fungsi akuntansi. Letak perbedaan 

terdapat fungsi verifikasi yang bertanggung jawab dalam membantu 

Manajer Keuangan untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi 

pembelian bahan baku secara kredit ke dalam kartu utang berdasarkan 

faktur dari pemasok. 

2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan pada CV. Aneka Ilmu Semarang  sudah sesuai 

dengan teori buku Mulyadi, tetapi pada CV. Aneka ilmu ada dokumen 

surat jalan, yaitu dokumen yang dibuat oleh pemasok dan diserahkan 

kepada pemesan (bagian penerimaan) bersamaan barang yang dipesan. 

Pada CV. Aneka Ilmu Semarang dokumen yang digunakan berupa: Surat 

Permintaan Pembelian (SOP), Surat Order Pembelian (SOP), Berita Acara 

Penerimaan Barang (BAPB), Faktur dan Surat Jalan. Sedangkan menurut 

teori Mulyadi dokumen yang digunakan berupa: Surat Permintaan 

Pembelian (SPP), Surat Permintaan Penawaran Harga, Surat Order 

Pembelian, Faktur Pembelian, Laporan Penerimaan Barang. 

 

 



 

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan pada CV. Aneka Ilmu Semarang sudah 

sesuai dengan teori pada buku Mulyadi namun lebih banyak dan spesifik, 

yaitu berupa: jurnal pembelian, supplier card, kartu persediaan, kartu 

utang, dan kartu stock gudang. Sedangkan menurut teori Mulyadi catatan 

akuntansi yang digunakan hanya meliputi: bukti kas keluar, jurnal 

pembelian, kartu utang dan kartu persediaan. Perbedaannya terletak pada 

supplier card dan kartu stock gudang. Supplier card merupakan kartu yang 

digunakan oleh Bagian Penerimaan untuk mengetahui atau mencocokkan 

antara order pembelian dengan penerimaan barang yang dipesan. Kartu 

stock gudang dibuat oleh bagian gudang untuk mencatat jumlah bahan 

baku yang diterima dan dikeluarkan dari gudang yang bersangkutan untuk 

proses produksi. 

4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pembelian 

Prosedur yang membentuk sistem pada CV. Aneka Ilmu Semarang sudah 

sesuai dengan teori Mulyadi, yaitu terdiri dari : prosedur permintaan 

pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilikan pemasok, 

prosedur order pembelian, prosedur pencatatan utang, prosedur distribusi 

pembelian. 

5. Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

Dalam pelaksanaan pengendalian intern sistem akuntansi pembelian bahan 

baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang sudah sesuai dengan teori buku 

Mulyadi, karena bagian pembelian terpisah dengan bagian akuntansi 



 

sehingga dapat menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi serta 

menjaga kekayaan perusahaan. Setiap penggunaan dokumen harus 

mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang atau pejabat yang lebih 

tinggi. Dokumen yang digunakan bernomor urut tercetak, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan oleh bagian-bagian yang terkait. Barang hanya 

diperiksa dan diterima oleh bagian penerimaan jika telah menerima 

tembusan surat order pembelian dari bagian pembelian. Adanya 

pengecekan harga, syarat pembelian dan ketelitian perkalian dalam faktur 

dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses.  

6. Kelebihan-kelebihan sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. 

Aneka Ilmu Semarang yaitu adanya dokumen seperti surat jalan (delivery 

order), dalam  catatan akuntansi pada CV. Aneka Ilmu Semarang juga 

digunakan kartu pesanan (supplier card) dan kartu stock gudang. Dalam 

perencanaan bahan baku pada perusahaan yang kegiatan produksinya 

bersifat proses atau massa sehingga lebih mudah dibandingkan dengan 

perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan. 

7. Dalam kegiatan pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang 

juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan antara lain : pada 

pengadaan bahan baku yang kurang tepat, mengakibatkan kegiatan 

produksi terganggu dan dana yang ditanamkan dalam persediaan bahan 

baku berlebihan, sehingga perlu adanya perencanaan serta pengawasan 

terhadap bahan baku.      

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. KESIMPULAN 
 

 Berdasarkan uraian mengenai Sistem Akuntansi Pembelian Bahan 

baku pada CV. ANEKA ILMU Semarang maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. ANEKA ILMU 

Semarang pada umumnya telah dilakukan dengan baik, dengan 

melibatkan berbagai fungsi dengan tugas dan tanggungjawab masing-

masing serta telah dilengkapi dengan dokumen yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan 

baku lebih efektif, karena adanya bagian verifikasi yang 

bertanggungjawab dalam membantu Manajer Akuntansi untuk 

melaksanakan pencatatan atas transaksi pembelian bahan baku secara 

kredit kedalam kartu utang berdasarkan faktur dari pemasok. 

3. Susunan pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan baku meliputi: 

fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi 

yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem dan 

pengendalian intern yang membentuk sistem akuntansi pembelian 

bahan baku. 



 

4. Dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Aneka Ilmu 

masih terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya : dalam pengadaan 

persediaan bahan baku oleh fungsi gudang yang kurang tepat karena 

adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok sehingga  

informasi mengenai bahan baku yang tersedia terlambat sampai di  

gudang dan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan produksi oleh fungsi 

produksi terganggu. 

 

5. SARAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai Sistem Akuntansi Pembelian 

Bahan Baku  pada CV. Aneka Ilmu Semarang, maka penulis memberikan 

saran yaitu : 

1. Pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi umum dan fungsi verifikasi 

akan lebih baik jika dipertahankan oleh perusahaan. Fungsi akuntansi 

umum bertugas membuat jurnal pembelian berdasarkan faktur yang 

telah diterima dari bagian penerimaan, sedangkan fungsi verifikasi  

bertugas melakukan pencatatan kembali atas barang yang sudah 

diterima apakah sudah sesuai dengan faktur dari bagian penerimaan dan 

mencatat adanya utang. Dari pemisahan  kedua fungsi tersebut  resiko 

kesalahan atas pencatatan barang  akan lebih kecil. 

2. Perlunya dilakukan pengecekan ulang atas bahan baku oleh fungsi 

gudang sebelum dilakukan proses produksi oleh fungsi produksi, 

sehingga jumlah bahan baku yang tersedia sesuai dengan jumlah bahan 



 

baku yang dibutuhkan dengan adanya pengecekan tersebut bagian 

gudang tidak akan mengalami kelebihan bahkan kekurangan bahan 

baku. 
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