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ABSTRAK 

 
Sistem akuntansi yang baik akan memberikan jaminan terhadap system pengendalian intern yang 

memadai dalam rangkap mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan dilaksanakannya pengendalian 

intern oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan dapat 

diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, serta 

mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi pembelian yang bahan baku untuk 

menilai sistem pengendalian intern pada CV. Kembar Jaya. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. 

Hasil dari penelitian terhadap sistem akuntansi pembelian bahan baku untuk menilai pengendalian 

intern antara lain: (1) Perusahaan memiliki sistem akuntansi pembelian kurang baik, karena fungsi 

penerimaan masih dirangkap oleh bagian gudang, serta tidak semua dokumen system akuntansi 

pembelian itu diterapkan oleh perusahaan. (2) Sistem pegendalian di dalam perusahaan masih belum 

menggunakan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan 

oleh fungsi yang berwenang. (3) Sistem akuntansi pembelian pada sistem pengendalian intern pada 

perusahaan sudah cukup tegas, karena fungsi pembelian telah mengotorisasi surat order pembelian. 

 

 

KATA KUNCI  : Sistem Akuntansi Pembelian, Pengendalian Intern 
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I. LATAR BELAKANG 

Pesatnya perkembangan dunia usaha 

menyebabkan kegiatan dalam organisasi 

perusahaan semakin rumit dan 

kompleks. Terlebih lagi dengan 

semakin terbukanya pasar dalam era 

globalisasi sekarang ini yang 

menyebabkan masing-masing 

perusahaan dituntut untuk dapat 

bertahan dengan mengikuti perubahan-

perubahan yang ada di masyarakat dan 

mengembangkan usahanya dalam iklim 

persaingan yang semakin tajam. 

Dengan semakin berkembangnya 

perusahaan, maka semakin banyak 

masalah yang akan dihadapi. 

Keberhasilan manajemen suatu 

perusahaan antara lain ditentukan juga 

oleh sistem akuntansi yang baik. 

Dengan adanya sistem akuntansi yang 

baik dan pengendalian intern yang kuat 

maka berbagai masalah dapat dikurangi. 

Disamping itu dengan sistem akuntansi 

yang memadai dapat diperoleh 

informasi yang tepat dan waktu yang 

tepat pula. 

Pengertian sistem akuntansi sendiri 

seperti yang telah dijelaskan Mulyadi 

(2016: 3) 

“Sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh 

konsumen dan manajemen guna 

memudahkan pengelolaan 

perusahaan”. 

Sistem akuntansi yang baik, akan 

memberikan jaminan terhadap sistem 

pengendalian intern yang memadai 

dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. Adapun tujuan 

dilaksanakannya pengendalian intern 

oleh perusahaan memastikan akurasi 

dan dapat diandalkannya catatan dan 

informasi akuntansi, mempromosikan 

efisiensi operasi perusahaan. Jika 

dihubungkan dengan sistem akuntansi, 

maka sistem akuntansi ditekankan 

peranannya dalam menjaga kekayaan 

organisasi dan menghasilkan data 

akuntansi yang handal, di mana kedua 

tujuan tersebut tergolong dalam 

pengendalian intern akuntansi 

sedangkan tujuan sistem pengendalian 

intern yang lain termasuk dalam 

pengendalian administratif. 

Bahan baku merupakan bahan yang 

dapat diidentifikasikan secara langsung 

dengan produk yang dihasilkannya, 

nilainya relatif besar, dan umumnya 

sifat bahan baku masih melekat pada 

produk yang dihasilkan. 

Sistem pembelian bahan baku juga 

dapat mengurangi terjadinya 

penyimpangan yang terjadi di 
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perusahaan baik yang dilakukan 

pegawai maupun pemilik. Dengan 

sistem ini, arus persediaan bahan baku 

akan terlihat jelas sehingga jika terjadi 

penyimpangan akan langsung 

terdeteksi. 

Keberhasilan pelaksanaan sistem 

pengendalian intern dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu struktur organisasi 

yang memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas, sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan 

yang memberikan perlindungan yang 

cukup terhadap kekayaan, pengeluaran 

pendapatan dan pengeluaran modal, 

praktik yang sehat dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi setiap unit organisasi, 

serta karyawan yang mutunya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dan dapat 

dipercaya. 

CV. Kembar Jaya yang letaknya di 

Desa Jombok, Jombang merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang 

pertanian. CV. Kembar Jaya sebagai 

distributor pupuk, namun dalam CV. 

Kembar Jaya juga tersedia benih-benih 

pertanian, bahkan beras. 

Pada Maret 2017 peneliti 

memperoleh data riil bahwa CV. 

Kembar Jaya memiliki pemasok ± 20 

pemasok tetap untuk pemesan 

pembelian barang-barang pertanian 

termasuk beras yang akan dijual 

kembali baik ke supplier maupun ke 

pelanggan langsung. Dalam melakukan 

pemesanan pembelian bahan baku pada 

CV. Kembar Jaya belum mempunyai 

sistem pencatatan akuntansi yang sesuai 

dengan prosedur yang berlaku umum. 

Selain itu manajemen atau struktur 

organisasinya pun belum dibentuk 

secara tegas. Pemilik masih merangkap 

sebagai fungsi penerimaan dengan 

fungsi gudang. Pemilik CV. Kembar 

Jaya juga belum menerapkan sistem 

pengendalian intern dalam sistem 

akuntansi pembelian bahan baku 

dengan tegas. 

Untuk dapat mengetahui sistem 

akuntansi pembelian bahan baku 

berjalan dengan baik, maka penulis 

mencoba melakukan penelitian 

mengenai sistem akuntansi menilai 

pengendalian intern. Dengan 

mengetahui sistem dan prosedur 

akuntansi pembelian bahan baku yang 

dilakukan dapat dilihat kekurangannya 

sehingga dapat dilakukan perbaikan 

dengan sistem yang sudah ada. Karena 

sistem akuntansi pembelian bahan baku 

memegang peranan penting dalam 

sebuah perusahaan mengenai perolehan 

dan pemakaian bahan baku, sehingga 

pengendalian intern atas pembelian 

bahan baku dapat dilaksanakan secara 

efektif. 
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Dengan demikian, dilihat dari latar 

belakang diatas maka dalam skripsi ini 

akan dibahas suatu topik dengan judul 

“Analisis Sistem Akuntansi Pembelian 

Bahan Baku Untuk Menilai Sistem 

Pengendalian Intern Pada CV. Kembar 

Jaya, Kec. Ngoro, Kab. Jombang”. 

 

II. METODE 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 13), 

pendekatan atau metode penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. 

Pendekatan kualitatif digunakan 

untuk menguji pengendalian internal 

sistem akuntansi pembelian dengan 

cara membandingkan teori yang ada 

dengan pelaksanaan sistem akuntansi 

pembelian yang dilakukan CV. 

Kembar Jaya. Analisis dilakukan 

dengan mengumpulkan data 

mengenai sistem dan struktur 

pengendalian internal pada sistem 

akuntansi pembelian dan 

menganalisis atau 

membandingkannya dengan teori 

yang terkait. 

Menurut Sugiyono (2013: 11), 

metode deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

Metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih (variabel 

mandiri adalah variabel yang 

berdiri sendiri, bukan variabel 

independen, karena kalau variabel 

independen selalu dipasangkan 

dengan variabel dependen). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian pada CV. 

Kembar Jaya yang berada di Desa 

Jombok Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Jombang 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan 

pada Bulan Nopember 2017-

Bulan Juli 2018. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 

peneliti adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang 

digunakan peneliti yaitu teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi 

1. Sistem dan prosedur pembelian 

bahan baku yang digunakan 

perusahaan 

Sistem dan prosedur 

pembelian bahan baku yang 

ada di CV. Kembar Jaya sudah 

bagus ada beberapa pemisahan 

bagian-bagian yang terkait 

dengan pembelian bahan baku. 

Namun, hanya saja kurang 

bagian penerimaan yang belum 

tersedia, dan masih ada 

beberapa fungsi yang tidak 

membuat dokumen, pada 

sebenarnya bagian itu harus 

membuat dokumen tersebut 

seperti bagian gudang yang 

tidak membuat kartu gudang. 

Kekurangan tersebut dapat 

diperbaiki dengan cara setiap 

bagian harus membuat 

dokumen yang seharusnya 

dibuat. 

2. Pengendalian intern sistem 

pembelian bahan baku yang 

ada di perusahaan 

Pengendalian intern dan 

pembagian tugas pada CV. 

Kembar Jaya sudah bagus, 

tetapi bagian menjalankan 

tugas dan wewenang masing-

masing dan setiap dokumen di 

otorisasi oleh bagian yang 

berwenang tetapi masih ada 

sedikit kekurangan yaitu ada 

beberapa dokumen tidak 

bernomot urut tercetak 

sehingga perusahaan harus 

memperbaiki pengendalian 

internnya yaitu membuat 

dokumen yang bernomor urut 

tercetak. 

3. Sistem pembelian bahan baku 

untuk menilai unsur 

pengendalian intern yang ada 

di perusahaan 

Sistem pembelian bahan 

baku dalam menilai 

pengendalian intern pada CV. 

Kembar Jaya masih banyak 

kekurangan. Khususnya 

kekurangan yang terkait 

dengan dirangkapnya fungsi 

penerimaan. Didalam CV. 

Kembar Jaya laporan 

penerimaan barang diotorisasi 

oleh bagian gudang. 

Sedangkan bagian gudang saat 

barang datang mengecek 

barang yang sudah datang. 

Dalam waktu bersamaan 

laporan penerimaan barang 

perlu pengecekan transaksi dan 

tanda tangan bagian yang 
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bertugas. Serta di CV. Kembar 

Jaya tidak adanya rekonsiliasi 

antara buku pembantu 

persediaan yang diotorisasi 

oleh bagian akuntansi dengan 

bukti fisik persediaan yang ada 

di gudang. Disitulah sistem 

pembelian dalam menilai 

pengendalian intern sangat 

kurang efektif. 

B. Pembahasan 

1. Sistem dan prosedur pembelian 

bahan baku yang digunakan 

perusahaan 

Dalam bagian gudang selalu 

membuat dokumen (kartu 

gudang) maka pengecekan 

barang mudah untuk dilakukan, 

karena persediaan barang yang 

ada digudang sudah sesuai apa 

belum dengan catatan dalam 

kartu gudang. Pencatatan kartu 

gudang dilakukan setiap 

barang datang dan barang laku 

terjual. Namun di CV. Kembar 

Jaya belum adanya pencatatan 

dokumen (kartu gudang) sesuai 

dengan sistem pembelian 

dalam teori yang berlaku. 

Pengecekan barang dilakukan 

saat ada perintah dari pimpinan 

atau pada saat akan melakukan 

laporan. Dan pada saat 

melakukan pemeriksaan 

mengenai jenis, kuantitas, dan 

mutu barang yang diterima dari 

pemasok dan kemudian 

membuat laporan penerimaan 

barang untuk menyatakan 

penerimaan barang dari 

pemasok yang telah melakukan 

penjualan di CV. Kembar Jaya. 

Disitulah bagian gudang 

memiliki peran ganda, peran 

yang dimiliki oleh bagian 

penerimaan dirangkap oleh 

bagian gudang. Sehingga 

kegiatan tersebut menyita 

waktu lama dan kurang efektif 

dan efisiennya terhadap 

pengendalian internnya yang 

berlangsung. 

2. Pengendalian intern sistem 

pembelian bahan baku yang 

ada di perusahaan 

Dilihat dari segi 

keterbatasan karyawan yang 

bekerja di CV. Kembar Jaya, 

maka dalam menjalankan 

tugasnya kurang sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

Formulir merupakan dokumen 

untuk memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi 

sehingga pengendalian 

pemakainnya dengan 
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menggunakan nomor urut 

tercetak, akan menetapkan 

pertanggungjawaban 

terlaksananya setiap transaksi. 

Namun dalam CV. Kembar 

Jaya dalam dokumentasi masih 

tidak semua dokumen tersebut 

bernomor tercetak. Akibatnya 

apabila ada pengecekan secara 

mendadak, masing-masing 

bagian akan memeriksa 

dokumen-dokumen yang sudah 

ada. 

3. Sistem pembelian bahan baku 

untuk menilai unsur 

pengendalian intern yang ada 

di perusahaan 

Bagian penerimaan 

melakukan pemeriksaan 

terhadap barang yang akan 

diterima dalam pemasok guna 

menentukan dapat atau 

tidaknya barang tersebut 

diterima oleh perusahaan. 

Sedangkan bagian gudang 

hanya mengajukan permintaan 

pembelian sesuai dengan 

persediaan yang ada digudang 

terhadap bagian pembelian dan 

untuk menyimpan barang yang 

telah diterima oleh bagian 

penerimaan. Dalam CV. 

Kembar Jaya tidak seperti itu 

karena bagian penerimaan 

masih bergabung pada bagian 

gudang. Sehingga bagian 

gudang pada saat barang 

datang harus melakukan 

pengecekan barang tersebut, 

apakah barang tersebut akan 

diterima dan diproses oleh 

perusahaan atau barang 

tersebut tidak diterima oleh 

perusahaan, kemudian barang 

baru dimasukan ke dalam 

gudang dan dicatat dalam kartu 

gudang. Kegiatan ini 

mengakibatkan kurang efektif 

dan efisiennya suatu pekerjaan 

yang sedang dijalankan, karena 

dapat menimbulkan suatu 

kecurangan atau 

penyelewengan. 

C. Kesimpulan 

1. CV. Kembar Jaya memiliki 

sistem akuntansi pembelian 

kurang baik, karena dilihat dari 

fungsi yang terkait, masih 

adanya perangkapan fungsi-

fungsi saat pengotorisasian. 

Contohnya fungsi penerimaan 

dirangkap dengan fungsi 

gudang. Serta tidak semua 

dokumen sistem akuntansi 

pembelian itu diterapkan oleh 

CV. Kembar Jaya pada saat 
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menjalankan sistem pembelian 

bahan baku. 

2. Sistem pengendalian yang ada 

di CV. Kembar Jaya masih 

belum menggunakan formulir 

yang bernomor urut tercetak, 

sehingga tidak dapat 

dipertanggungjawabkan oleh 

fungsi yang seharusnya 

menggunakan formulir 

tersebut. Hal ini dapat 

menimbulkan kendala dalam 

sistem pengendalian intern 

yang ada pada CV. Kembar 

Jaya. 

3. Sistem akuntansi pembelian 

pada sistem pengendalian 

intern pada CV. Kembar Jaya 

sudah cukup bagus, hal ini 

dapat dilihat fungsi pembelian 

telah mengotorisasi surat order 

pembelian dengan bagian 

fungsinya, dan dalam 

pelaksanaan sistem akuntansi 

pembelian sudah bekerja sama 

dengan fungsi-fungsi yang 

terkait. 
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