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ABSTRAK 
 
ERIK HANGGA WIJAYA, 2005. Prosedur Pembelian Persediaan pada 
PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG. Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang 52 hal.  

 
Primkop Polwiltabes Semarang merupakan salah satu bentuk badan usaha 

yang berkedudukan di wilayah Kepolisian Kota Besar Semarang yang anggotanya 
terdiri dari anggota Polri, PNS dan Purnawirawan Polri. Mengingat wujud nyata 
koperasi pada saat ini bukan hanya sekedar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berwatak sosial akan tetapi lebih dari pada itu, merupakan suatu badan usaha yang 
melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan berorientasi untuk 
meningkatkan pendapatan dengan tidak menghilangkan adanya motif sosial. 
Kecermatan dalam pencatatan akuntansi akan membantu terwujudnya efisiensi 
kerja, oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sistem dan 
prosedur akuntansi kegiatan usaha. Salah satunya adalah pengeluaran untuk biaya 
pembelian persediaan yang merupakan pengeluaran rutin serta mempunyai nilai 
yang cukup besar. Yang lebih penting adalah suatu pedoman atau aturan yang 
berupa prosedur pembelian.  
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana unit 
organisasi yang terkait pembelian dan tugas masing-masing bagian ? (2) 
Dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam melakukan pembelian ? 
(3) Bagaimana prosedur pembelian yang ideal di Primkop Polwiltabes Semarang 
secara teoritis ? Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana unit 
organisasi yang terkait pembelian dan tugas masing-masing bagian, (2) Untuk 
mengetahui dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam melakukan 
pembelian, (3) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian yang ideal di 
Primkop Polwiltabes Semarang secara teoritis. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan pembimbing 
lapangan, pegawai dan pejabat fungsional dan pejabat struktural di Primkop 
Polwiltabes Semarang, observasi pelaksanaan kegiatan audit, serta pengumpulan 
data dengan metode kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis 
deskriptif kualitiatif dalam bentuk pernyataan dan uraian, serta memberikan saran 
perbaikan prosedur pembelian persediaan yang dilaksanakan di Primkop 
Polwiltabes Semarang.  
 Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa prosedur pembelian persediaan 
yang dilaksanakan Primkop Polwiltabes Semarang sudah sesuai dengan prosedur 
yang berlaku tetapi sifatnya sederhana. Ada dua kelemahan yaitu tidak adanya 
formulir order pembelian dan laporan penerimaan barang yang dibuat rangkap dan 
tidak adanya formulir dalam pembuatan tembusan dan pendistribusian pembelian 
yang terjadi.   
 Berdasarkan hasil analisis peneliti menyarankan pada Primkop Polwiltabes 
Semarang sebagai berikut : formulir order pembelian dan laporan penerimaan 
barang yang sebelumnya tidak dibuat rangkap supaya dibuat rangkap, dalam 
pembuatan tembusan dan pendistribusiannya perlu diadakan pembenahan dalam 
membuat formulir-formulir yang dibutuhkan.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO :  

“Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka hendaklah ia berilmu dan 

siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat hendaklah berilmu dan siapa yang 

menghendaki keduanya maka ia harus berilmu”. 

(Al Hadist) 
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Karya sederhana ini merupakan wujud kecil dari bakti ananda untuk Bapak dan 

Ibu tercita yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan membiayai  

ananda dalam segala usahanya. 
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Rekan-rekan Akuntansi D3’02 

Almamaterku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG MASALAH  

Globalisasi ekonomi yang dirasakan dampaknya oleh hampir semua 

negara termasuk Indonesia, mendorong pemerintah untuk lebih 

memperhatikan dan mendukung perkembangan serta kemajuan di bidang 

ekonomi.   

Kecepatan perubahan dan pertumbuhan perekonomian terkecuali 

global mendorong setiap perilaku ekonomi yang ada tidak terkecuali wujud 

dan perannya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi 

harus banyak berbenah diri baik berorganisasi, usaha, maupun sistem 

manajemen, sehingga pada saatnya nanti tidak ketinggalan jauh dari para 

perilaku ekonomi lainnya. Mengingat wujud nyata koperasi pada saat ini 

bukan hanya sekedar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

akan tetapi lebih daripada itu merupakan suatu badan usaha yang melandaskan 

kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan berorientasi untuk meningkatkan 

pendapatan dengan tidak menghilangkan adanya motif sosial.  

Dalam suatu kegiatan usaha, pengendalian merupakan kunci pokok 

suatu usaha koperasi dalam rangka mencapai tujuannya yaitu memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar 1945 (Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang 

Perekonomian pasal 3). Kecermatan dalam pencatatan akuntansi akan 

membantu terwujudnya efisiensi kerja, oleh karena itu dirasa sangat perlu 

untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dari suatu 

kegiatan usaha. Pengeluaran-pengeluaran biaya memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pendapatan bersih suatu usaha. Salah satunya adalah pengeluaran 

untuk biaya pembelian persediaan yang merupakan pengeluaran rutin serta 

mempunyai nilai yang cukup besar. Apabila pengeluaran untuk pembelian dan 

biaya lain yang prosentasenya terlalu besar dibanding hasil yang diperoleh 

maka akan mengakibatkan makin rendahnya keuntungan yang dihasilkan oleh 

suatu usaha. Prosedur pembelian melibatkan beberapa bagian yang menangani 

masalah pembelian. Apabila pada tiap bagian tidak bekerja dengan baik sesuai 

prosedur yang berlaku, maka cenderung akan melakukan penyelewengan atau 

kesalahan dalam melakukan pembelian. Hal ini juga mengakibatkan 

rendahnya keuntungan yang diperoleh suatu usaha. Untuk menghindari hal 

tersebut di atas maka diperlukan suatu pedoman atau aturan yang berupa 

prosedur pembelian.  

Demikian juga pembelian persediaan yang dilakukan PRIMKOP 

POLWILTABES SEMARANG apakah sudah didasarkan pada prosedur yang 

berlaku mulai dari berapa jumlah kebutuhan barang, bagaimana spesifikasinya 

sampai barang tersebut diterima. Disamping itu, bagian-bagian yang terlibat 

dalam pembelian harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur yang 

berlaku.  
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Mengingat begitu pentingnya prosedur pembelian maka penulis 

berkeinginan untuk menulis hal tersebut di atas seperti yang berlaku di 

PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG dengan judul “PROSEDUR 

PEMBELIAN PADA PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG”. 

 

2. PERUMUSAN MASALAH  

Agar pembahasan masalah ini tidak menyimpang dari judul, maka 

penulis menitikberatkan pembahasan masalah ini mengenai prosedur 

pembelian yang dilakukan PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG tanpa 

mengesampingkan fungsi dari pengendalian intern yang ada.  

Adapun masalah yang akan dibahas meliputi : 

1. Bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan tugas masing-

masing bagian ? 

2. Dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam melakukan 

pembelian ? 

3. Bagaimana prosedur pembelian ? 

 

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian :  

1. Untuk mengetahui bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan 

tugas masing-masing bagian. 

2. Untuk mengetahui dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam 

melakukan pembelian. 

3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian. 
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Manfaat Penelitian : 

1. Teoritis  

Dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai prosedur 

pembelian persediaan di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG.  

2. Praktis  

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang 

prosedur pembelian persediaan.  

b. Bagi PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG 

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi 

manajemen dalam mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam prosedur pembelian persediaan.  

c. Bagi UNNES  

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi 

bagi perpustakaan UNNES. 

 

4. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk memberikan gambaran dari masalah yang akan penulis 

sampaikan dalam Tugas Akhir, maka penulis perlu menyusun sistematika. 

Sistematika pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II.  Landasan Teori  

Bab ini membicarakan tentang teori atau konsep-konsep yang 

mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini.  

BAB III.  Metode Penelitian  

Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian, obyek kajian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data.  

BAB IV. Hasil Analisis dan Pembahasan  

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah dan perkembangan 

PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG, hasil analisis dan 

pembahasan masalah. 

BAB V. Penutup 

 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Pengertian Prosedur Pembelian  

Sistem dan prosedur yang digunakan oleh suatu perusahaan di dalam 

melakukan aktivitasnya, merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena 

berhubungan dengan pengendalian perusahaan sebagai kunci pokok suatu 

usaha. Demikian pula dengan prosedur pembelian bahan ataupun persediaan 

yang terjadi di perusahaan merupakan kegiatan rutin yang sering membawa 

beberapa persoalan yang kadang-kadang menyebabkan pertentangan 

mengenai kualitas, kuantitas, dan pembayaran dari bahan yang dibeli tersebut. 

Karena merupakan fungsi yang sangat penting maka segala transaksi 

pembelian dan pengawasannya tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi 

ditangani oleh beberapa bagian yang menangani masalah pembelian.  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai prosedur pembelian 

persediaan barang pada PRIMKOP POLWILTABES Semarang, berikut ini 

definisi dari prosedur dalam Zaki Baridwan :  

“Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani / clerical yang 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusn 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang terjadi.” (1989, 159) 
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Sedangkan definisi dari prosedur pembelian adalah :  

“Prosedur yang mengatur cara-cara dalam melakukan pembelian baik 

berupa barang maupun jasa yang diperlukan dalam perusahaan. Dalam 

prosedur ini mulai dari adanya kebutuhan akan suatu barang / jasa sampai 

barang atau jasa yang dibeli diterima.” (Zaki Baridwan, 1989, 159) 

Prosedur hendaknya disusun secara sistematis dimana tujuannya 

adalah untuk menetapkan pertanggungjawaban serta untuk memberikan 

informasi yang lengkap mengenai barang yang dipesan dan diterima.  

Penyusunan prosedur dalam perusahaan harus didasarkan pada 

pedoman tersendiri guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. 

Apabila keadaan berubah harus diperhatikan pula mengenai prosedur yang 

telah dilakukan, karena sebab-sebab dari perubahan tersebut akan bermanfaat 

sebagai bahan informasi yang dibutuhkan untuk kebijaksanaan selanjutnya.  

 

2. Bagian-bagian Yang Terlibat Dalam Pembelian  

Dalam prosedur pembelian terdapat beberapa bagian yang terlibat di 

dalamnya, yang mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing 

bagian. Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai 

berkut : (Zaki Baridwan, 1989, 159) 

a. Bagian Pembelian  

Bagian pembelian berfungsi untuk melakukan pembelian barang dan jasa 

yang dibutuhkan perusahaan, untuk dapat melakukan fungsinya bagian 

pembelian harus melakukan langkah-langkah untuk menjamin, bahwa :  

1. Pembelian dilakukan dengan harga yang menguntungkan.  

2. Barang-barang yang dibeli akan diterima tepat pada waktunya.  
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Agar pembelian dilakukan dengan harga yang menguntungkan, bagian 

mengirim surat permintaan penawaran harga kepada beberapa suplier.  

Untuk menentukan suplier yang akan diberi surat permintaan penawaran 

harga, perlu dipertahankan keadaan suplier yang akan cukup bonafide 

atau tidak, penyerahan barang dari pembeli sering terlambat atau tidak. 

Setelah ada surat penawaran harga dari suplier dapat ditentukan suplier 

mana yang harganya paling menguntungkan kemudian bagian pembelian 

mengeluarkan order pembelian.  

b. Bagian penerima barang  

Bagian penerima barang bertugas menerima barang yang dibeli 

perusahaan. Pada waktu menerima barang bagian ini harus mengadakan 

perhitungan secara fisik atas barang yang diterima, dengan menghitung, 

menimbang, mengukur, atau dengan cara lain.  

Disamping itu bagian penerima barang juga memeriksa kualitas dari 

barang-barang yang diterima. Surat pengangkutan barang dari pihak 

pengangkut ditandatangani oleh bagian penerima barang.  

Untuk barang-barang yang ditolak karena cacat atau tidak sesuai dengan 

order pembelian, bagian penerima barang membuat berita acara 

penolakan. Berita acara ini diserahkan ke bagian pembelian.  

c. Bagian Gudang  

Bagian gudang bertugas untuk menerima barang-barang milik perusahaan. 

Penyimpanan barang-barang dalam gudang harus dilakukan sedemikian 

rupa supaya memudahkan pada waktu dibutuhkan. Untuk mengawasi 
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barang dalam gudang, bagian gudang melakukan pencatatan dalam kartu 

dan kartu gudang. Catatan ini hanya menunjukkan kuantitas tanpa jumlah 

rupiah.  

 

3. Prosedur Pembelian Persediaan  

3.1. Prosedur Pembelian  

Masalah pembelian persediaan tanggung jawab pimpinan atau bagian 

yang dilimpahi wewenang untuk menangani hal tersebut. Bagian yang 

dilimpahi bidang ini adalah bagian pembelian.  

Pelaksanaan pembelian dimulai saat diputuskan pembelian sampai faktur 

dan barang diterima serta sampai pada kewajiban perusahaan untuk 

membayar. Adapun urut-urutan pelaksanaan dalam pembelian adalah 

sebagai berikut :  

(Mulyadi, 1989, 242 – 243)  

a. Pada saat persediaan menunjukkan batas minimal bagian gudang 

menulis surat permintaan pembelian rangkap 2 yang ditandatangani 

kepala gudang.  

Lembar 1 untuk bagian pembelian.  

Lebar 2 untuk arsip bagian gudang disimpan urut nomor.  

b. Berdasarkan surat permintaan pembelian, bagian pembelian menulis 

surat permintaan penawaran harga pada beberapa supplier.  



 10

c. Jawaban dari supplier yang merupakan penawaran harga diseleksi 

oleh bagian pembelian untuk menentukan supplier yang harganya 

paling menguntungkan.  

d. Bagian pembelian membuat order pembelian rangkap 7 (tujuh) dan 

didistribusikan sebagai berikut :  

Lembar 1 dan 2  untuk supplier, lembar 2 akan dikembalikan 

oleh supplier sebagai pemberitahuan  kalau 

pesanan diterima.  

Lembar 3  untuk bagian penerimaan barang.  

Lembar 4  untuk bagian utang.  

Lembar 5  untuk bagian gudang.  

Lembar 6  untuk diarsipkan menurut tanggal pengiriman 

yang diharapkan.  

Lembar 7  diarsipkan menurut nama pemasok, sebagai 

referensi silang.  

e. Barang yang dipesan beserta surat pengantar dari supplier oleh 

bagian pemerima barang, kemudian diperiksa menurut surat order 

pembelian. Apabila barang yang diterima sesuai dengan yang 

dipesan, bagian penerima barang membuat penerimaan barang 

rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan sebagai berikut :  

Lembar 1 untuk bagian utang via bagian pembelian.  

Lembar 2 untuk bagian gudang bersama dengan barang.  

Lembar 3 untuk diarsipkan menurut nomor urut.  
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f. Gudang mencocokkan barang yang diterima dengan laporan 

penerimaan barang dan mencatat dalam kartu gudang. 

Mengarsipkan surat order pembelian ke dalam arsip gudang 

menurut nomor urutnya.  

g. Faktur pembelian diterima bagian pembelian diperiksa dan 

dicocokkan dengan order pembelian untuk distempel persetujuan. 

Faktur kemudian diserahkan ke bagian hutang.  

h. Bagian hutang memeriksa faktur pembelian, mencocokkan dengan 

order pembelian dan laporan penerimaan barang. Bila sesuai bagian 

membuat Bukti Kas Keluar rangkap 3. Lembar 1 dan 3 beserta 

dokumen pendukungnya (faktur pembelian, surat order pembelian, 

laporan penerimaan barang) ke dalam arsip buku kas keluar yang 

belum dibayar menurut tanggal jatuh tempo.  

Lembar 2 dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya.  

i. Bagian kartu persediaan, menyimpan bukti kas keluar dalam arsip 

menurut nomor urutnya.  

 

3.2. Bagan Alir (Flow Chart) Prosedur Pembelian  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur 

pembelian maka kita harus melihat pula bagan alir dari prosedur 

pembelian pada gambar berikut :  
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Bagian Gudang 
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SPP : Surat Permintaan Pembelian 
SPPH : Surat Permintaan Pernawaran Harga 
SPH : Surat Penawaran Harga 
PH : Penawaran Harga 
SOP : Surat Order Pembelian 
LPB : Laporan Penerimaan Barang 
BKK : Bukti Kas Keluar 
 

( Sumber : Mulyadi, 1989, 238 ) 
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Bagian Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Sumber : Mulyadi, 1989, 239 ) 
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Bagian Penerimaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Sumber : Mulyadi, 1989, 240 ) 
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 Bagian Utang  Bagian Kartu Persediaan dan  
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( Sumber : Mulyadi, 1989, 241 ) 
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4. Formulir-formulir Yang Digunakan  

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perlu didukung oleh alat-alat dan 

prasarana untuk melengkapi dan menampung data yang sangat dibutuhkan 

untuk laporan keuangan.  

Adapun alat-alat yang digunakan diantaranya formulir-formulir dan dokumen 

yang sah. 

Formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur pembelian adalah sebagai 

berikut :  

(Mulyadi, 1989, 207 – 235) 

a. Permintaan Pembelian  

Merupakan formulir yang diisi oleh pemakai atau bagian gudang untuk 

meminta barang pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis 

dan jumlah seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan 

pembelian dibuat rangkap 2 lembar untuk setiap permintaan, satu lembar 

untuk bagian pembelian dan tembusannya untuk arsip unit organisasi 

yang meminta.  

b. Permintaan Penawaran Harga  

Formulir ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah 

pembelian yang besar.  

c. Order Pembelian 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada 

pemasok yang dipilah. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan 

dengan fungsi sebagai berikut :  
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1. Surat order pembelian  

Lembar pertama surat order pembelian yang dikirim pada pemasok 

sebagai order resmi yang dikeluarkan perusahaan.  

2. Tembusan pengakuan oleh pemasok  

Lembar kedua yang dikirim pada pemasok untuk dikembalikan 

sebagai jawaban pesanan diterima.  

3. Tembusan bagi unit peminta barang  

Dikirim kepada bagian peminta barang bahwa barang yang diminta 

sudah dipesan.  

4. Arsip tanggal penerimaan  

Lembar yang disimpan oleh bagian pembelian menurut tanggal 

penerimaan barang yang diharapkan.  

5. Arsip pemasok  

Disimpan oleh bagian pembelian menurut nama pemasok, sebagai 

dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok.  

6. Tembusan bagian penerimaan  

Lembar untuk bagian penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima 

barang dari pemasok seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut.  

7. Tembusan bagian utang  

Dikirim ke bagian utang sebagai salah satu dasar untuk mencatat 

kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian.  
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d. Laporan Penerimaan Barang  

Dibuat oleh bagian penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang 

diterima telah memenuhi ketentuan seperti yang terdapat dalam surat 

order pembelian.  

e. Bukti Kas Keluar  

Dibuat oleh bagian utang untuk dasar pencatatan transaksi pembelian dan 

berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang.  

 

5. Pengendalian Intern  

Apabila perusahaan berkembang pesat dan luas kegiatannya, maka 

kemampuan pemimpin semakin terbatas dalam mengendalikan kegiatan 

operasional, karena itulah pimpinan memberi tugas dan wewenang pada 

bawahan tetapi tanggung jawab tetap pada pimpinan.  

Dalam hal ini dibutuhkan suatu alat untuk mengetahui dan mengawasi 

kegiatan operasi perusahaan agar dapat berjalan lancar danmemberi 

keyakinan bahwa apa yang dilaporkan benar dan dapat dipercaya.  

Adapun alat yang dibutuhkan adalah internal control atau 

pengendalian intern. Maksud dari pengendalian intern tersebut adalah :  

(Zaki Baridwan, 1989, 13) 

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-

cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 
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memajukan efisiensi dan operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya 

kebijaksanaan management yang telah ditetapkan lebih dulu.” 

Pentingnya pengawasan intern dalam perusahaan antara lain dapat 

menekan adanya penyelewengan dan kesalahan lainnya. Sehubungan dengan 

adanya pembelian maka perlu diadakan pengawasan yang cukup agar tercapai 

tujuan perusahaan seperti yang diharapkan. Berikut ini adalah pengawasan 

intern dalam prosedur pembelian meliputi : (Zaki Baridwan, 1989, 161) 

a. Diadakan pemisahan fungsi-fungsi yang jelas antara pihak-pihak yang : 

Meminta pembelian  

1. Melakukan pembelian  

2. Menerima barang  

3. Menyimpan barang  

4. Mencatat terjadinya pembelian dan timbulnya hutang.  

b. Setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan pembelian.  

c. Pembelian dilaksanakan apabila barang benar-benar diperlukan, harga 

bersaing serta supplier yang bonafide.  

d. Dalam setiap pembelian harus disertai dengan formulir pengiriman barang 

dan faktur.  

e. Bagian pembelian harus mengikuti pengiriman barang untuk memastikan 

ketepatan waktu.  

f. Barang-barang diterima bila sesuai spesifikasi dalam order pembelian.  

g. Faktur pembelian diperiksa kebenarannya sebelum disetujui dan dibayar.  

h. Distribusi debet dari barang-barang yang dibeli harus dilakukan dengan 

benar sehingga laporan untuk pimpinan dapat dipercaya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Lokasi Penelitian  

Selama kegiatan penelitian, penulis melakukan penelitian di 

PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG yang beralamat di Jl. Kaligarang 

No. 1A Semarang.  

 

2. Obyek Kajian  

Adalah obyek penelitian dan apa yang menjadi titik perhatian saat 

penelitian. Adapun obyek dari penelitian yang penulis lakukan adalah 

bagaimana prosedur pembelian pada PRIMKOP POLWILTABES 

SEMARANG. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan diperlukan data yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Data yang digunakan yaitu :  

a. Pengamatan (observasi)  

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki langsung 

pada obyek yang dituju.  

b. Wawancara (interview)  

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau 

komunikasi langsung dengan responden.  
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c. Studi Pustaka  

Pengumpulan data melalui referensi berdasarkan sumber-sumber 

yang diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas.  

 

4. Metode Analisis Data  

a. Teknik penyajian pata  

1) Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang terkumpul untuk 

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

2) Mengategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-

hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data penelitian 

ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambarkan 

kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang 

dihadapi serta solusinya. 

 

b. Metode analisis data  

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini dan untuk memperoleh suatu kesimpulan, 

maka data yang telah terkumpul dianalisis kualitatif yaitu analisis yang 

tidak didasarkan pada perhitungan statistika yang berbentuk kuantitatif 

(jumlah), akan tetapi dalam bentuk pernyataan.  
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Analisis 

1.1 Sejarah dan Perkembangan Primkop Polwiltabes Semarang  

Berkembangnya koperasi di Indonesia adalah salah satu tekad 

pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk 

merealisasikan hal tersebut, pembagian organisasi koperasi di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Koperasi No. 12 tahun 1967. Berdasarkan pada 

kenyataan di atas maka berdirilah sebuah koperasi di lingkungan Polwiltabes 

Semarang.  

Diawali pada tahun 1978 sebelum adanya koperasi di Polwiltabes 

sudah terbentuk sebuah perkumpulan yang disebut dengan warung 

kesejahteraan yang usahanya terbatas hanya pada pemberian jumlahnya. 

Adapun tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

para anggota Polri di lingkungan Polwiltabes Semarang. Perkumpulan 

kesejahteraan ini diketuai oleh Lettu Pol. Djumingan.  

Pada tahun 1981 atas perintah dari Bapak Kapolwiltabes Semarang, 

warung kesejahteraan diganti dengan Koperasi dengan simpanan pokok      

Rp. 2.000,- dan simpanan wajib Rp. 300,-. Adapun unit-unit yang ada meliputi 

unti pertokoan yang hanya menyediakan sembilan bahan pokok dan unit 

simpan pinjam.  
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Atas petunjuk dari Kantor Koperasi Kodya Semarang agar semua 

primer koperasi memiliki badan hukum, maka pada tahun 1983 atas upaya 

pengurus koperasi yang ada di Polwiltabes Semarang telah memperoleh Badan 

Hukum dengan nomor : 9930/Bh/VI pada tanggal 26 September 1983 dengan 

nama “PRIMER KOPERASI POLWILTABES” yang berkedudukan di Jalan   

DR. Soetomo no. 19 Semarang dengan daerah kerja meliputi lingkungan kota 

besar Semarang.  

Adapun yang menjadi pelopor berdirinya Primkop Polwiltabes 

Semarang adalah :  

1. Muchayat Madran, BA 

Alamat Jl. Sumbermas Raya 33 Semarang  

2. Drs. Munantoyo 

Alamat Jl. Pasir Mas Selatan 12 – 31 Semarang  

3. Soewardjo 

Alamat Jl. Mandasia I/303 Krapyak Semarang  

4. Suwarno  

Alamat Jl. Asrama Polri Kosekta 90.02 Semarang  

5. FX. Suyudu 

Alamat Jl. Asrama Kalisari Semarang  

Pada tahun 1987 berdasarkan surat Keputusan surat Keputusan Ketua 

Kapolwiltabes Semarang dengan No. Skep/26/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987 

menyatakan bahwa simpanan wajib yang semula Rp. 300,- dinaikkan menjadi 

Rp. 2.000,- dengan simpanan wajib per bulan tersebut telah mencoba 
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meningkatkan usaha yang semua dua unit menjadi empat unit yaitu: toko, unit 

jasa simpan pinjam, unit potong rambut.  

Pada tahun 1988 Bapak Kapolwiltabes telah menurunkan Skep dengan 

No. Skep/65/XIII/1988 tanggal 14 Juni 1988 yaitu tentang kenaikan simpanan 

wajib yang semula Rp. 2.000,- dinaikkan menjadi Rp. 5.000,- per bulannya. 

Pada tahun ini pula berdasarkan penilaian dari Kakandep Kop. Kodya 

Semarang, Primkoppol Semarang mendapat SMP dengan no. 

1585/1101/PK.IX serta NPWP No. 1.496.42. Sehingga pada akhir periode 31 

Desember 1989 diperoleh klasifikasi “B” mantap dengan nilai 70.  

Pada tahun 1990 pengurus berhasil menambah pasaran sehingga 

diperoleh beberapa kemajuan, antara lain :  

a. Membeli tanah kapling di desa Mijen Semarang.  

b. Membeli tanah di desa Sekarang Gunung Pati untuk dibuat kost bagi 

mahasiswa IKIP Semarang.  

c. Menambah besarnya pinjaman anggota yang semula Rp. 300.000,- 

sampai Rp. 500.000,- per anggota sehingga pada akhir Desember 1990 

berhak memperoleh klasiikasi “A” sangat mantap dengan nilai 93.  

Tahun 1992 memperoleh keberhasilan :  

1. Juara harapan lomba koperasi terbaik tingkat propinsi Jawa Tengah untuk 

jenis fungsional.  

2. Membangun pondasi pagar bumi di Sekaran Gunung Pati.  

3. Mendapat klasifikasi “A” sangat mantap dengan nilai 94. 
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Tahun 1993 memperoleh keberhasilan :  

1. Mendapat predikat koperasi terbaik tingkat nasional untuk koperasi jenis 

fungsional.  

2. Berhasil menjadi koperasi teladan Tingkat Propinsi Jawa Tengah untuk 

koperasi jenis fungsional.  

3. Memperluas Rumah makan Soto di Jl. Kaligarang.  

4. Mendapat klasifikasi “A” sangat mantap.  

Tahun 1994 : 

1. Mempluas usaha dan mendirikan toko buah di Jalan Kaligarang.  

2. Mengadakan diversifikasi usaha dengan mendirikan unit percetakan.  

3. Mendapat predikat sebagai koperasi perkotaan jenis konsumen teladan 

tahun I tingkat Nasional 1994.  

Tahun 1995 :  

- Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan / Tutup Buku 1994 simpanan untuk 

Polri naik menjadi Rp. l0.000,- dan untuk PNS menjadi Rp. 4.000,- 

ditetapkan pada bulan Maret 1995.  

 

1.2.Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar dari setiap 

pelaksanaan bentuk usaha. Adapun corak organisasi tergantung luas dan 

sempitnya kegiatan usaha serta kebijakan yang dianut perusahaan tersebut. 

Pengertian Struktur Organisasi adalah suatu hubungan diantara bidang-

bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang 
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dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerja sama (The 

Liang Gie, 1980, 43).  

Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa ciri organisasi adalah : 

a. Adanya kelompok orang yang melakukan kegiatan.  

b. Adanya hubungan kerjasama. 

c. Kerjasama didasarkan atas hak dan kewajiban atau tanggung jawab 

masing-masing orang untuk mencapai tujuan.  

Bentuk organisasi dibedakan menjadi empat, yaitu :  

1. Bentuk Organisasi Garis  

Organisasi garis ini merupakan bentuk organisasi yang paling tua dan 

paling sederhana, dimana jumlah karyawan sedikit, pimpinan dan 

karyawan saling kenal dan spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi. 

(M. Manulang, 1991 : 86) 

2. Bentuk Organisasi Fungsional  

Bentuk Organisasi dimana segelintir pimpinan tidak mempunyai 

bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando 

kepada bawahan, sepanjang ada hubungan dan fungsi atasan tersebut.  

(M. Manulang, 1991 : 87) 

3. Bentuk Organisasi Garis dan Staff 

Biasanya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, bidang-

bidang tugas beraneka ragam, jumlah karyawan banyak, terdapat satu 

atau beberapa staff. (M. Manulang, 1991 : 87) 
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4. Bentuk Organisasi Staff dan Fungsional 

Bentuk ini merupakan kombinasi dari bentuk Organisasi Funsional dan 

bentuk Organisasi Garis dan Staff.  

Struktur organisasi yang dianut PRIMKOP Polwiltabes Semarang 

adalah Struktur Organisasi Garis dan Staf.  

Alasan PRIMKOP Polwiltabes Semarang menganut Struktur 

Organisasi Garis dan Staff tidak lain karena PRIMKOP Polwiltabes Semarang 

adalah koperasi fungsional ABRI dibawah naungan Komando Sandaran 

(Kapolwiltabes Semarang). Struktur yang digunakan adalah struktur yang 

berlaku di seluruh koperasi Kepolisian Republik Indonesia, yang berdasarkan 

keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol  Kep/05/IV/1991 

tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan perkoperasian di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Diharapkan dengan menganut Struktur Organisasi Garis dan Staff 

dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan.  
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STRUKTUR ORGANISASI PRIMKOP POLTABES SEMARANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Sumber : PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG, 2004) 
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Kedudukan, peran dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi diatas :  

1. KAPOLWILTABES  

Mempunyai kedudukan tertinggi di Polwiltabes, di Primkoppol 

kedudukannya hanya sebagai pelindung, pengawas, pembina dan 

pembimbing. Mengingat karena badan usaha ini berbentuk komando, 

maka Kapolwiltabes sangat berperan dalam menentukan kebijaksanaan 

demi kemajuan koperasi tersebut.  

2. RAT 

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan 

koperasi.  

Adapun tugas dan tujuan dari RAT adalah : 

a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kepala atau atasan 

langsung anggota mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 

pembinaan kehidupan perkoperasian Primkoppol Semarang yang 

meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha termasuk tentang 

penetapan dan pembinaan personil Polri yang akan duduk atau masih 

menjadi pengurus, Badan Pemeriksa, dan Dewan Penasehat.  

b. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran pendapatan serta 

belanja Primkoppol untuk tahun anggaran yang akan atau sedang 

berjalan.  

c. Menetapkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Primkoppol beserta perubahannya.  
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d. Melaksanakan pemilihan dan menyampaikan saran pengangkatan / 

pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa serta dewan penasehat.  

e. Menjabarkan dan melaksanakan kewajiban dari ketua Puskoppol dan 

Ka Badan atau Satuan Lingkungan wilayah masing-masing.  

3. KETUA  

a. Ketua Primkoppol disamping sebagai pimpinan pengurus dan badan-

badan staff pelaksana harian Primkoppol adalah pembantu dan 

pelaksana utama Pimpinan Badan / Satuan di tingkat Mabes Polri / 

Polda dalam upayanya memajukan dan mewujudkan kesejahteraan 

personal Polri beserta keluarganya, dengan tugas dan kewajiban 

sebagai berikut :  

1) Bertindak sebagai pimpinan pengurus Primkoppol dalam daerah 

kerjanya, dan bertindak untuk dan atas nama Primkoppol serta 

mewakili di dalam dan di luar sidang pengadilan.  

2) Menyiapkan kebijaksanaan Ka Badan / Satuan di bidang 

pembinaan dan pengembangan Primkoppol dalam daerah 

kerjanya.  

3) Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dan keputusan-keputusan 

dari Inkoppol / Puskoppol maupun dari Ka Badan / Satuan 

melalui forum Rapat Pengurus Primkoppol.  

4) Mengarahkan perumusan rencana, program kerja dan anggaran 

Primkoppol.  
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5) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan / instansi di 

luar atau di dalam lingkungan Primkoppol Polri.  

6) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perkoperasian yang 

dibebankan oleh Ka Badan / Satuan Primkoppol.  

7) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan usaha 

Primkoppol serta memberikan bimbingan dalam penyusunan 

laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran mengenai 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya setiap akhir tahun yang 

diajukan kepada RAT. Ka Badan / Satuan dari Primkoppol 

masing-masing dan ketua Puskoppol dalam daerah kerjanya.  

8) Menunjukkan wakil ketua untuk diwakili apabila Ketua 

Primkoppol berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.  

b. Ketua Primkoppol bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas 

kewajiban sehari-hari kepada RAT, Ka Badan / Satuan dari 

Primkoppol masing-masing dari Ketua Puskoppol pada daerah 

kerjanya.  

4. WAKIL KETUA / WAKA  

Wakil Ketua Primkoppol adalah pembantu dan pimpinan staff / pelaksana 

Primkoppol dengan tugas dan kewajibannya sebagai berikut :  

a. Membantu ketua Primkoppol dalam melaksanakan pembinaan 

administrasi, organisasi, manajemen, sistem dan metode termasuk 

pembinaan personil Polri yang ditugaskan pada Puskoppol serta 
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dalam pembinaan bidang usaha, materiil, fasilitas jasa dan 

perbendaharaan Puskoppol.  

b. Merumuskan kebijaksanaan Ketua Puskoppol, rencana, program, 

anggaran, serta kegiatan pelaksanaan pembinaan maupun 

pengembangan usaha-usaha Primkoppol termasuk penyusunan 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

Primkoppol dalam daerah kerjanya.  

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran mengenai 

pelaksanaan tugas dan kewajiban Primkoppol setiap akhir tahun serta 

mengusahakan terselenggaranya RAT tepat pada waktunya.  

d. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan segala kegiatan unsur-

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staff, termasuk mengenai 

jalannya bidang usaha yang dilakukan Primkoppol dalam daerah 

kerjanya.  

e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan badan-badan 

perkoperasian yang dibebankan secara khusus oleh Ketua 

Primkoppol.  

f. Mewakili Ketua Primkoppol apabila Ketua Primkoppol berhalangan 

melaksanakan tugas dan kewajibannya.  

5. DEWAN PENASEHAT  

Dewan Penasehat dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota. Adapun 

tugasnya adalah :  
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a. Mengamati keadaan dan perkembangan tata kehidupan perkoperasian 

di Primkoppol dalam daerah kerjanya.  

b. Membuat telaahan mengenai hasil pengamatan dan memberi 

pendapat pertimbangan dan saran kerja demi kemajuan perkoperasian 

Polri pada umumnya.  

c. Memberi nasehat secara lisan dan atau tertulis baik diminta atau atas 

prakarsa sendiri.  

6. BADAN PEMERIKSA  

Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota didalam rapat 

anggota, jabatan sebagai Badan Pemeriksa tidak boleh merangkap dengan 

jabatan pengurus. Badan Pemeriksa bertugas :  

a. Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan, petunjuk, norma dan 

ketentuan sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan pengawasan 

dan pelaksanaan agar hasil memenuhi kriteria kebenaran formil dan 

materiil.  

b. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan atas pembinaan 

organisasi dan manajemen Primkoppol sesuai daerah kerjanya 

meliputi pembinaan personil, materiil, fasilitas, jasa, keuangan, usaha 

dan produksi serta sistem dan metode.  

c. Mengadakan penganalisaan dan evaluasi serta menyusun laporan atas 

hasil pengawasan dan pemeriksaan.  
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d. Mengajukan saran tindak pencegahan dan penanggulangan mengenai 

hal-hal yang dinilai kurang dan atau tidak benar kepada pengurus 

Primkoppol sesuai daerah kerjanya.  

e. Mengadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau 

setiap waktu bila diperlukan.  

f. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan atau instansi di 

dalam atau di luar Primkoppol / Polri guna kelancaran pelaksanaan 

kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.  

7. SEKRETARIS 

Sekretaris juga diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Anggota. 

Adapun tugasnya adalah : 

a. Melaksanakan semua pekerjaan / kegiatan staf dan administrasi 

Primkoppol.  

b. Menyiapkan kebijaksanaan ketua Primkoppol, penyusunan rencana, 

program kerja dan anggaran Primkoppol serta petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan bagi pembinaan dan pengembangan Primkoppol di 

lingkungan daerah kerjanya, termasuk penyusunan laporan-laporan 

umum, khusus dan berkala menurut ketentuan / kebijaksanaan ketua 

Primkoppol.  

c. Menyiapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) dan rapat Primkoppol dalam daerah kerjanya.  

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang 

menyangkut aspek pembinaan dan pengembangan usaha Primkoppol 
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dalam daerah kerjanya untuk kepentingan perencanaan, pengawasan 

pengambilan keputusan dan pembuatan laporan.  

e. Memberikan bantuan / pelayanan kepada pimpinan Primkoppol 

dalam pembinaan kepada personil yang ditugaskan pada Primkoppol 

baik yang menyangkut disiplin, tata tertib, peningkatan profesi, jiwa 

karsa maupun karier serta tertib administrasinya.  

f. Menyelenggarakan pembinaan material, peralatan yang terdapat pada 

Primkoppol. 

g. Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi urusan ketatausahaan, 

tata laksana perkantoran dan administrasi umum serta urusan dalam.  

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretaris Primkoppol 

dibantu oleh :  

a. Urusan Tata Usaha disingkat Urtu.  

b. Urusan Administrasi Umum disingkat Urminu.  

c. Urusan Administrasi Personil dan Logistik disingkat Urminperlog.  

8. BENDAHARA  

Bendahara seperti pengurus lainnya diangkat dan diberikan oleh rapat 

anggota. Bendahara mempunyai beberapa tugas dan kewajiban antara lain : 

a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk-petunjuk teknis tentang 

pembinaan dan tertib administrasi keuangan yang ditetapkan oleh 

ketua umum Inkoppol / Ketua Puskoppol di lingkungan daerah 

kerjanya. 
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b. Menyusun reancana anggaran pendapatan dan pengeluaran 

Primkoppol dalam anggaran tahun berjalan untuk disahkan dalam 

RAT. 

c. Menyelenggarakan usaha penyediaan dana, penerimaan dan 

penyerahan atas semua transaksi / kegiatan yang dilakukan 

Primkoppol serta berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

d. Menyimpan dan mengamankan uang, bukti-bukti surat berharga, 

peraturan-peraturan dan dokumen keuangan Primkoppol serta 

menyelenggarakan administrasi serta keuangan Primkoppol sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

e. Mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data / informasi serta 

membuat statistik tentang perkembangan keuangan Primkoppol. 

f. Menyusun, menyiapkan analisa dan evaluasi neraca dan perhitungan 

laba dan rugi pada jangka waktu tertentu dalam rangka kemudahan 

mengetahui posisi, komposisi dan kemauan serta kekayaan 

Primkoppol. 

g. Menyusun dan menyiapkan perhitungan sisa hasil usaha (SHU) yang 

akan dibagikan kepada anggota Primkoppol. 

h. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran pembiayaan / keuangan Primkoppol untuk keperluan 

pemeriksaan, masukan untuk menyusun laporan Primkoppol, 

penyusunan rencana, program dan anggaran Primkoppol, Rapat 

anggota Primkoppol, Rapat Anggota oleh pimpinan / pengurus 

Primkoppol. 
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i. Mengadakan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lembaga 

keuangan pemerintah / swasta serta instansi-instansi di dalam / di luar 

Polri dalam rangka pembiayaan kegiatan pelayanan kepada anggota 

Primkoppol. 

Bendahara Primkoppol dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 

a. Urusan pencocokan dan penelitian (Ur. Coklit) 

b. Urusan pembukuan keuangan (Ur. Buku) 

c. Juru bayar 

 

1.3.Permodalan 

Untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi sudah barang tentu 

dibutuhkan sejumlah modal yang memadai. Sumber permodalan dapat 

diperoleh dari  : (Tri Susanto, SE, 1986 : 130) 

1. Anggota Koperasi 

Modal yang dikumpulkan dari para anggota koperasi terdiri atas : 

a. Simpanan pokok yaitu simpanan yang besarnya sama dan tetap untuk 

setiap anggota, dan harus dipenuhi oleh setiap anggota saat mulai 

menjadi anggota koperasi. 

b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota 

untuk disetorkan pada waktu tertentu, misalnya seminggu sekali atau 

sebulan sekali. 
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c. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang besarnya dan waktunya tidak 

tertentu tergantung pada kerelaan anggota atau perjanjian antara 

anggota dengan koperasi. 

2. Sisa Hasil Usaha 

Keuntungan yang didapat Koperasi dari seluruh hasil usahanya selama 

satu tahun setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikelurkan selama 

tahun buku yang bersangkutan. 

3. Pinjaman Anggota atau Bukan Anggota 

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang 

memenuhi syarat.  

4. Pemerintah  

Dana yang berasal dari pemerintah baik itu berupa pinjaman ataupun 

bantuan, yang penggunaannya didasarkan dengan keadaan dan 

perkembangan koperasi tersebut. 

5. Bank Umum, Koperasi dan Bank-Bank Lain 

Pinjaman yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, 

ataupun dengan Bank yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

6. Penanaman Modal  

Pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran 

secara umum.  

Permodalan koperasi di Indonesia seperti yang tersebut diatas telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992.  
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Kenyataan di Primkop Polwiltabes Semarang belum sepenuhnya 

memanfaatkan semua sumber permodalan. Terutama sumber permodalan yang 

berasal dari pinjaman. Hal ini disebabkan karena dana pinjaman dalam 

penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan dari 

koperasi yang bersangkutan.  

Modal sendiri Primkop Polwiltabes Semarang per 31 Desember 1995 

adalah sebesar Rp. 947.127.978,72 dengan rincian sebagai berikut :  

1. Modal Sendiri  

- Simpanan Pokok  Rp.  3.490.000,00 

- Simpanan Wajib  Rp.  673.039.200,00 

- Simpanan Gaji ke XIII / 83  Rp.  1.125.000,00 

- Simpanan April 1985  Rp.  1.284.000,00 

- Simpanan SHU tahun 1989  Rp.  8.401.261,92 

- Cadangan  Rp.  258.788.516,80 

Jumlah  Rp.  946.127.978,72 

2. Modal Donasi Inkopol  Rp. 1.000.000,00 

 Rp.  947.127.978,72 

Keterangan :  

a. Simpanan Gaji ke XIII / 83  

Simpanan yang diambilkan dari perhitungan gaji selama 1 tahun dihitung 

13 bulan yang terjadi pada tahun 1983.  

b. Simpanan April 1985 

Simpanan yang diambil dari potongan kenaikan gaji sebesar Rp. 2.000,- 

yang terjadi tahun 1985.  
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Pada PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG bagian-bagian yang terlibat 

dalam melakukan pembelian adalah :  

a. Bagian Pembelian  

Tugas dari bagian pembelian pada PRIMKOP POLWILTABES 

SEMARANG adalah :  

1. Menerima permintaan pembelian persediaan barang yang terdapat 

dalam daftar persediaan yang akan dibeli, yang telah diotorisasi oleh 

Ka. Unit Pertokoan.  

2. Merencanakan pengadaan barang. 

3. Membuat order pembelian.  

4. Melakukan transaksi langsung.  

b. Bagian Penerimaan Barang  

Bagian ini mempunyai tugas  

1. Menerima dan memeriksa keadaan barang yang masuk.  

2. Memeriksa jumlah barang yang diterima dan mencocokkan dengan 

daftar persediaan barang yang dipesan.  

3. Menerima nota pembayaran dan daftar barang yang dipesan.  

4. Memberitahu bagian pembelian tentang perbedaan yang ada.  

c. Bagian Gudang  

Bagian ini dipegang oleh bagian penjualan.  

Tugas bagian ini adalah :  
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1. Membuat daftar barang yang persediaannya sudah menipis ataupun 

barang yang sudah habis.  

2. Menyiapkan tempat untuk barang-barang yang sedang dipesan.  

3. Menyimpan barang-barang yang dibeli sedemikian rupa sehingga 

memudahkan pengambilan bila dibutuhkan atau terjual.  

4. Mencatat barang dalam stok persediaan dan laporan penjualan barang.  

d. Bagian Pembukuan  

Tugas dari bagian pembukuan adalah :  

1. Mencocokkan antara order pembelian, tanda terima atau nota 

pembayaran dan daftar barang dari suplier.  

2. Membukukan setiap pengeluaran dan penerimaan.  

Pada PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG prosedur pembeliannya 

adalah sebagai berikut :  

a. Bila persediaan barang yang dibutuhkan tinggal sedikit ataupun 

sudah habis persediaannya maka pelaksanaan dalam bagian 

penjualan barang membuat catatan kebutuhan persediaan barang 

yang akan dipesan. Kemudian membuat program-program barang 

yang dicatat dalam buku laporan persediaan barang untuk 

dimintakan persetujuan kepada Ka. Unit Pertokoan.  

b. Kepala Unit Pertokoan menerima pengajuan laporan persediaan 

barang untuk diotorisasi.  
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c. Bagian pembelian menerima laporan persediaan barang yang telah 

diotorisasi oleh Ka. Unit Pertokoan, kemudian membuat order 

pembelian untuk dikirim ke supplier.  

d. Pihak supplier dalam mengirim barang akan menyertakan bukti 

pembayaran dan daftar nama barang yang sesuai dengan order 

pembelian.  

e. Bagian penerimaan barang akan menerima dan mencocokkan 

dengan order pembelian, tanda terima, dan daftar bukti penerimaan 

barang kemudian dimintakan stempel dan tanda tangan Kepala Unit 

Pertokoan sebagai tanda bukti bahwa barang telah diterima. Bagian 

penerima barang juga akan membutuhkan tanda tangan sebagai  

pihak yang bertanggungjawab atas penerimaan barang tersebut.  

f. Bagian gudang disini dipegang oleh bagian penjualan, setelah 

menyimpan barang yang telah tiba, bagian penjualan akan mencatat 

atau membukukan barang yang diterima dalam kartu barang.  

g. Oleh bagian penerimaan barang, faktur pembelian yang tadi 

ditadatangani kemudian diserahkan ke bagian pembukuan  

h. Bagian pembukuan memeriksa faktur pembelian dengan order 

pembelian dan tanda terima. Kemudian mencatat pembelian kas 

yang digunakan untuk pembelian persediaan.  

Sehubungan dengan kegiatan usahanya yang menyangkut pembelian 

persediaan, PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG menggunakan 

formulir-formulir diantaranya sebagai berikut :  
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a. Pengadaan Barang  

Merupakan catatan barang yang dibuat pelaksana / penjualan ke bagian 

pembelian. Pengadaan barang dibuat dalam sebuah buku laporan yang 

diserahkan pada Ka. Unit Toko untuk diotorisasi.  

b. Order Pembelian  

Dibuat oleh bagian pembelian yang digunakan untuk memesan barang 

sesuai yang ditulis dalam buku laporan pengadaan barang yang telah 

disetujui oleh Ka. Unit Toko.  

c. Tanda Terima  

Formulir yang dibuat oleh pemasok sebagai bukti pembayaran dan bukti 

kalau barang sudah diterima.  

d. Kartu Barang  

Formulir yang dibuat bagian penjualan yang berisi stok persediaan barang 

yang ada dalam gudang / penyimpanan.  

e. Bukti Kas Keluar  

Dibuat oleh bagian pembukuan sebagai bukti kalau barang yang dibeli 

sudah dibayar.  

Pengawasan intern pada PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG 

adalah sebagai berikut :  

a. Adanya pemisahan yang tegas antara pihak-pihak yang : 

1. Meminta pembelian  

2. Melaksanakan pembelian  

3. Menerima barang  

4. Menyimpan barang  
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5. Mengeluarkan barang  

6. Pembelian dilakukan atas dasar permintaan pembelian dan disetujui 

oleh Ka. Unit Toko.  

7. Pembelian dilaksanakan apabila barang benar-benar diperlukan.  

8. Dalam setiap pembelian harus disertai order pembelian.  

9. Barang akan diterima bila sesuai dengan order pembelian.  

10. Faktur pembelian diperiksa sebelum disetujui dan dibayar.  

11. Distribusi debet dari barang-barang yang dibeli harus dilakukan 

dengan benar.  

Dengan melihat praktek pengawasan intern dalam melakukan 

pembelian PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG sudah memadai dalam 

arti sudah diadakan pemisahan antara bagian-bagian yang terlibat dalam 

pembelian, sebelum pembelian dilakukan harus disetujui oleh Ka. Unit Toko. 

Jadi setiap pembelian tidak dilakukan asal saja, tetapi ada dasarnya. 
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 Bagian Gudang (penjualan)  Bagian Pembelian 

Mulai 

Membuat 
catatan 

permintaan 
pembelian 

SPP 

SPP 
yang 

diotorisasi 

1 

3 

SPP 
yang 

diotorisasi 

Kartu 
gudang 

Diterima 
dari kepala 
unit toko 

Dikirim ke 
Ka. Unit 
toko utuk 
diotorisasi 

Menerima 
barang dari 
bagian 
penerimaan 

1 

 

PP

Membuat 
order 

pembelian 

 
SOP 

5 2 

Dikirim 
ke 
pemasok 
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Bagian Penerimaan

2

SPP yang 
diotorisasi 

Dari 
pemasok 

Nota pemba-
yaran 

Tanda terima 
barang 

Memeriks
a barang 
yang 
diterima

Nota 
pembayaran 

Tanda terima 
barang 

SPP yang 
diotorisasi 

3 

4 

Dikirim ke 
gudang bersama 
barang 
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Bagian Pembukuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4

SOP Nota 
pembayaran 

Tanda terima 
barang 

Mencocoka
n SOP, 
nota, Tanda 
terima 
barang 

Membuat 
bukti kas 
keluar  

Nota pembayaran 

Tanda terima 
barang 

SOP 

BKK 

T 
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2. Pembahasan 

Dilihat dari prakteknya bagian-bagian yang terlibat dalam pembelian 

di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG sudah sesuai dengan teorinya 

dalam arti sudah diadakan pemisahan tugas yang jelas antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lainnya, sehingga tidak ada kekacauan dalam melakukan 

pembelian. Masing-masing bagian menjalankan dan menyadari kewajibannya 

masing-masing, sehingga penyelewengan sulit dilakukan.  

Melihat praktek prosedur pembelian yang ada di Primkop Polwiltabes 

Semarang, mengenai prosedur pembeliannya sudah cukup baik karena sifatnya 

sederhana, urut-urutannya tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar 

jalannya proses pembelian. 

Pelaksanaan prosedur pembelian sebagian ada yang sama dengan teori 

yang ideal. Bila persediaan sudah menipis, bagian gudang membuat 

permintaan barang. Salah satu perbedaannya adalah faktur dari bagian 

pembelian tidak diserahkan kepada bagian hutang tetapi bagian pembukuan. 

Kelemahan yang paling menonjol adalah tidak adanya formulir order 

pembelian dan laporan penerimaan barang yang dibuat rangkap. 

Formulir-formulir yang digunakan di PRIMKOP POLWILTABES 

SEMARANG belum begitu memadai untuk pencatatan transaksi pembelian 

yang terjadi. Dalam pembuatan tembusan dan pendistribusiannya berbeda 

dengan teorinya. Untuk itu perlu diadakan pembenahan-pembenahan dalam 

membuat formulir-formulir yang dibutuhkan. 

 



 49

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pembelian Persediaan yang 

terjadi di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pembelian di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG ditangani oleh 

Unit Pertokoan yang diawasi langsung oleh kepala unit pertokoan. 

2. Bagian yang terlibat dalam pembelian adalah bagian pembelian, bagian 

penerimaan barang, bagian gudang, dan bagian pembukuan. 

3. Prosedur Pembelian Persediaan Pada PRIMKOP POLWILTABES 

SEMARANG secara ringkas adalah apabila persediaan barang penjualan 

habis, bagian penjualan membuat catatan kebutuhan barang yang harus 

dipesan.  

4. Formulir-formulir yang digunakan meliputi pengadaan barang, order 

pembelian, tanda terima, kartu barang dan bukti kas keluar. 

5. Pengawasan Pembelian Persediaan Pada PRIMKOP POLWILTABES 

SEMARANG adalah adanya pemisahan yang tegas antara pihak-pihak 

yang terlibat. 
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2. Saran 

 Semoga hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan dapat 

dijadikan bahan masukan bagi Primkop Polwiltabes Semarang yaitu : 

1. Pelaksanaan prosedur pembelian persediaan sudah baik mohon 

dipertahankan.  

2. Formulir order pembelian dan laporan penerimaan barang yang 

sebelumnya tidak dibuat rangkap supaya dibuat rangkap.  

3. Dalam pembuatan tembusan dan pendistribusiannya perlu diadakan 

pembenahan dalam membuat formulir-formulir yang dibutuhkan.  
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Bagaimana prosedur pembelian persediaan di PRIMKOP POLWILTABES 

Semarang ?  

2. Dokumen apa saja yang digunakan pada waktu melakukan pembelian 

persediaan ? 

3. Bagaimana pendistribusiannya ?  

4. Apakah formulir tersebut dibuat rangkap ?  

5. Apakah laporan penerimaan barang tersebut dibuat rangkap ?  
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