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Evaluasi sistem akuntansi pembelian kredit dan pengeluaran kas 
pada CV. garuda plastik sukoharjo 

 
Fitria Devi Irianti 

F.3300225 
 

BAB I 

DESKRIPSI PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Kemajuan jaman menuntut adanya perkembangan di segala bidang. Baik 

bidang teknologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi 

sangat berperan penting terhadap kemajuan suatu negara. Terlebih di era  

perdagangan bebas seperti saat ini kekuatan ekonomi yang tanpa batas dapat 

menembus ke pasar manapun. Hal tersebut mendorong industri-industri terutama 

industri kecil dan menengah untuk tetap “survive” di tengah persaingan bisnis yang 

ketat, salah satunya pada industri plastik. 

CV. Garuda Plastik didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 503/ 

93/VI1/998 tertanggal 9 Juni 1999. Saat ini CV. Garuda Plastik mempunyai 

karyawan sebanyak 400 orang. CV. Garuda Plastik bergerak dalam bidang 

perdagangan dan perindustrian, khususnya produk plastik, terutama untuk jenis 

tas/HD, sedotan, dan tali rafia. CV. Garuda Plastik mengolah 3 produk tersebut dari 

bahan mentah sampai menjadi bahan jadi. Khusus untuk produk sedotan, CV. Garuda 
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menggunakan Jasa Makloon, yaitu jasa membungkus produk jadi sedotan. Jasa 

tersebut dikerjakan oleh jasa  rumah tangga disekitar pabrik. Bahan baku untuk ketiga 

produk tersebut dibeli dari luar baik dari dalam kota maupun luar kota. Misalnya 

CV.Garuda Plastik mengambil bahan baku dari PT. Sumber Plastik Surabaya. Daerah 

pemasaran CV. Garuda Plastik meliputi Pulau Jawa dan Luar Jawa, seperti 

Samarinda, Palembang, Banjarmasin, dan Palangkaraya. 

 

B. Struktur Organisasi Perusahaan 
 

Agar suatu perusahaan dapat berkembang dan maju, diperlukan pengaturan 

dan prosedur tata kerja atau sistem manajemen yang baik. Dengan adanya sistem 

manajemen yang baik akan sangat berpengaruh terutama dalam kegiatan pengambilan 

keputusan, khususnya dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang relatif terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.  

Hal tersebut berlaku pula pada manajemen CV. Garuda Plastik dalam menjalankan 

perusahaan. Untuk itu perusahaan menyusun aturan-aturan sebagai sarana bagi 

manajemen untuk beraktivitas sesuai dengan batas-batas tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Berikut akan diberikan gambaran struktur organisasi CV. Garuda 

Plastik : 
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X1               : Seksi Kassa 

X2               : Seksi Penerimaan 

X3               : Seksi Pengeluaran 

 

C. Deskripsi Jabatan 

1. Direktur Utama 

Tugas dan tanggung jawabnya :  

a. Memimpin segala kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan perusahaan. 

b. Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan 

instansi pemerintah. 

c. Memberi pengarahan dan motivasi kepada karyawan perusahaan untuk 

bekerja sama dalam meningkatkan prestasi ekonomi perusahaan. 

d. Memutuskan kebijaksanaan dan prosedur yang digunakan sebagai 

pedoman kerja. 

e. Mendatangani dokumen-dokumen penting yang tidak mungkin di 

delegasikan kepada bawahannya. 

f. Menyusun rencana jangka panjang dan pendek perusahaan secara 

umum. 

g. Secara berkala menerima laporan-laporan dari bawahnnya untuk 

mengetahui sejauh mana pekerjaaan yang diberikan kepada para 

karyawannya dapat diselesaikan. 
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h. Menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh bawahannya. 

i. Mencari sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan secara umum. 

2. Kepala Bagian Keuangan  

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Mengelola keuangan perusahaan termasuk mengadakan pencatatan 

keuangan dan transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan 

keuangan.  

b. Memberi masukan kepada direktur utama tentang masalah-masalah yang 

berhubungan  dengan pembelanjaan perusahaan. 

c. Mengawasi penggunaan dan masing-masing bagian  dan memberikan 

saran tentang penghematan yang mungkin bisa dilakukan. 

d. Melakukan pembayaran gaji pegawai setiap bulan. 

Dibawah Kepala Bagian Keuangan  terdapat Sie. Kassa yang tugas dan 

tanggung jawabnya : 

a. Memegang dana kas kecil yang digunakan untuk pembayaran 

transaksi pembelian jasa makloon. 

b. Bertanggung jawab membuat daftar pengeluaran kas kecil untuk 

dilaporkan kepada Kabag. Keuangan. 

3. Kepala Bagian Akuntansi 

Tugas dan tanggung jawabnya : 
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a. Mengatur dan mengawasi pembukuan agar dilaksanakan dengan teliti 

dan lancar. 

b. Memeriksa laporan-laporan keuangan sebelum diserahkan kepada pihak 

yang memerlukan. 

c. Membuat analisa-analisa keuangan dan memberikan pendapatnya untuk 

dilaporkan kepada atasannya. 

d. Membuat sistem dan prosedur untuk menjamin “internal control” yang 

dapat melindungi harta kekayaan perusahaan. 

e. Mengikuti perkembangan akuntansi yang ditetapkan IAI agar laporan 

yang disusun sesuai dengan standar keuangan yang ditetapkan. 

f. Menghitung dan menyusun laporan pajak yang harus dibayar 

perusahaan. 

g. Menyajikan laporan-laporan yang digunakan sebagai bahan untuk 

mengadakan kalkulasi biaya. 

4. Kepala Bagian Pembelian  

Tugas  dan tanggung jawabnya : 

a. Bertanggung jawab memesan bahan baku dari supplier yang terbaik. 

b. Mengadakan penelitian pasar guna mendapatkan supplier yang paling 

menguntungkan. 

c. Mengawasi dan mengkoordinir pekerjaan di bagian pembelian agar 

dapat berjalan dengan lancar. 
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d. Merencanakan dan mengevaluasi pembelian yang paling efektif, agar 

bahan yang dibutuhkan perusahaan selalu tersedia. 

e. Mengawasi administrasi bagian pembelian dengan melakukan cross 

check dengan bagian akuntansi agar tdak terjadi selisih. 

 

5. Kepala Bagian Penjualan 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Bertanggung jawab menerima order penjualan dari pembeli sampai 

dengan menyiapkan barang yang diminta pembelian. 

b. Mencatat transaksi-transaksi penjualan  yang nantinya dapat digunakan 

sebagai sumber laporan kepada pihak – pihak yang terkait. 

6. Kepala Bagian Gudang 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Bertugas menyelenggarakan penyimpanan bahan baku di gudang. 

b. Mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan pembelian 

terhadap bahan baku yang sudah sampai pada titik pemesanan kembali. 

Dibawah Bagian Gudang terdapat dua seksi : 

a.  Seksi penerimaan    :   

  Bertanggung jawab terhadap bahan baku yang masuk dari supplier 

dan bertugas mencatat jumlah dan jenis barang yang masuk. 

b.  Seksi pengeluaran   : 
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  Bertanggung jawab terhadap barang setengah jadi (untuk jasa         

makloon) yang keluar dan barang jadi yang keluar. Dan 

berkewajiban mencatat jumlah dan jenis barang yang keluar. 

 

 

 

7. Kepala Bagian Personalia 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Bertugas menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan 

masalah kepegawaian.Mulai dari merekrut karyawan, menempatkan 

karyawan sampai pemberhentian karyawan. 

b. Mempunyai wewenang secara administratif dan bertugas sebagai 

penyedia informasi yang berhubungan dengan kegiatan karyawan. 

 

D. Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaaan merupakan unsur terpenting dalam mendirikan 

perusahaan. Karena lokasi yang tepat dapat membantu lancarnya kegiatan 

perusahaan. 

CV. Garuda Plastik terletak di kawasan industri Dukuh/Kampung Telukan, 

Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 

CV. Garuda Plastik memilih lokasi tersebut adalah : 

1. Ditinjau dari segi ekonomi 
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a. Karena lokasi perusahaan yang berada di dekat kota maka  memudahkan 

perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial. 

b. Karena lokasi perusahaan yang tidak jauh dari pusat kota maka  melancarkan 

transportasi dan biaya yang lebih murah. 

c. Memudahkan  perusahaan untuk memasarkan produknya karena dekat dengan 

kota. 

2. Ditinjau dari segi teknik 

Dapat diadakan perluasan karena lahan disekitar pabrik masih luas. 

3. Ditinjau dari segi sosial 

a. Dapat menyerap tenaga kerja yang berarti menambah lapangan pekerjaan 

baru. 

b. Lokasi pabrik yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat  sekitar (limbah, 

suara bising, dll). 

 

E. Sistem Akuntansi Pembelian Kredit  Pada CV. Garuda Plastik  

Sistem Akuntansi Pembelian Kredit Dan Pengeluaran Kas  yang berlaku 

pada CV. Garuda Plastik terdiri dari : fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan,  

catatan akuntansi yang digunakan dan prosedurnya. Untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian Kredit pada CV. 

Garuda Plastik adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi Gudang  
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian 

sesuai dengan posisi bahan baku yang ada di gudang. Selain itu juga 

membuat surat permintaan pembelian. Pada saat bahan baku datang 

fungsi gudang memeriksa jumlah barang yang ada bersama dengan 

fungsi akuntansi kemudian membuat bukti penerimaan barang. Fungsi 

ini juga bertanggung jawab menyimpan barang yang telah diterima serta 

menyiapkan barang keluar untuk jasa makloon juga membuat bukti 

pengeluaran barangnya. Kemudian fungsi gudang menyimpan dan 

membuat Bukti Penerimaan Barang  setelah barang hasil proses 

makloon diterima. 

b. Fungsi  Pembelian  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai 

kualitas, kuantitas, harga bahan baku dan menentukan pemasok yang 

dipilih. Fungsi ini bertugas membuat order pembelian dan  mencatat ke 

dalam buku harian pembelian . 

c. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam memeriksa kebenaran 

transaksi pembelian dan penerimaan barang serta membukukan transaksi 

tersebut dengan tertib dan benar.  

2. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian Kredit pada 

CV. Garuda Plastik adalah sebagai berikut ; 

a. Permintaan Pembelian (PP) 
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Merupakan dokumen  yang ditulis oleh kepala bagian gudang yang 

isinya meminta kepada bagian pembelian untuk membeli bahan baku 

sesuai dengan jenis, jumlah, spesifikasi, dan mutu seperti yang 

tercantum dalam dokumen  tersebut. Dokumen ini dibuat rangkap satu 

lalu didistribusikan ke bagian pembelian. 

 

b. Order Pembelian (OPb)  

Yaitu surat pesanan pembelian  yang dibuat oleh bagian pembelian dan 

dikirimkan kepada supplier. Berisi permintaan kepada supplier untuk 

mengirimkan bahan baku yang dipesan sesuai dengan transaksi yang 

telah dilakukan. Dokumen ini dibuat rangkap empat dengan persetujuan 

pejabat yang berwenang dan supplier,  lalu didistribusikan ke supplier 

(OPb-1), bagian akuntansi (OPb-2), diarsip sementara menunggu saat 

barang tiba (OPb-3),  dan ke bagian gudang (OPb-4). 

c. Surat Jalan Pemasok (SJP) 

Dokumen ini berasal dari supplier atau pemasok yang diserahkan ke 

bagian pembelian, bersamaan dengan pengiriman bahan baku. 

d. Bukti Penerimaan Barang (BPB) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari supplier telah memenuhi jenis, mutu, dan 

kuaititas  sesuai dengan pesanan. Dokumen ini  dibuat rangkap tiga lalu  
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didistribusikan ke bagian pembelian beserta SJP (BPB 1&2) dan sebagai 

pencatatan di bagian gudang sebagai arsip permanen (BPB-3) 

e. Nota Pembelian (NPb) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1,2 

dan SJP yang dicocokkan dengan OPB-3,  lalu dibuat rangkap dua dan 

didistribusikan ke bagian keuangan  bersama OPb-2, BPB-1, SJP (NPb-

1),  dan diarsip bersama BPB-2 (NPb-2). Dokumen ini dibuat oleh   

bagian keuangan sebagai dasar  pembayaran hutang saat jatuh tempo 

yang pembayarannya menggunakan giro lewat rekening koran Bank. 

f. Order Pembelian Makloon (OPM) 

Dokumen ini dibuat oleh bagian pembelian jika diperlukan  jasa 

makloon. Dokumen ini dibuat rangkap empat dengan persetujuan 

pejabat yang berwenang dan perusahaan jasa makloon, lalu 

didistribusikan ke perusahaan makloon (OPM-1),  ke bagian akuntansi 

(OPM-2),  diarsip sementara menunggu saat realisasi jasa makloon 

(OPM-3), dan didistribusikan ke bagian gudang (OPM-4).  

g. Bukti Pengeluaran Barang (BPgB) 

Dokumen ini dibuat oleh bagian gudang yang berisi nama barang, kode 

jumlah (dalam bal atau kg) yang telah disetujui oleh bagian gudang dan 

bagian penerimaan. Dibuat dalam rangkap tiga lalu didistribusikan ke 

bagian pembelian bersama barang (BPgB-1&2), sebagai dasar 

pencatatan di kartu gudang dan diarsip permanen (BPgB-3). 
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h. Surat Jalan Makloon (SJM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian  yang ditujukan kepada 

perusahaan jasa makloon dengan persetujuan dari pejabat yang 

berwenang . Dibuat rangkap tiga dimana SJM 1 s/d 3 dikirim ke 

perusahaan jasa makloon bersama barang. Setelah ditandatangani, SJM-

1 & 2 dikembalikan dan didistribusikan ke bagian akuntansi bersama 

BPgB-1 (SJM-1) dan diarsip pembelian bersama BPgB-2 (SJM-2). 

i. Bukti Penerimaan Barang Makloon (BPBM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah selesai proses 

makloon. Dibuat rangkap tiga lalu didistribusikan ke bagian pembelian 

dilampiri dengan SJM (BPB-1&2) dan sebagai dasar pencatatan di kartu 

gudang dan diarsip permanen (BPB-3). 

j. Nota Pembelian Makloon (NPbM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1 

dan SJP lalu dicocokkan dengan OPM-2, BPgB-1&2 dan SJM-1. 

Setelah sesuai dibuat NPbM. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

kredit pada CV. Garuda Plastik   adalah sebagai berikut : 

a. Kartu Persediaan  

Digunakan untuk mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran 

persediaan sehingga diketahui jumlah bahan baku yang harus dibeli, 

dibuat oleh bagian gudang. 
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b. Kartu Hutang  

Catatan yang digunakan sebagai dasar pengawasan untuk 

mengelompokkan pembelian secara kredit yang berguna sebagai 

perencanaan pembayaran bila jatuh tempo. Catatan ini dibuat oleh 

bagian akuntansi. 

 

 

c. Kartu Makloon 

Digunakan untuk mencatat jumlah barang setengah jadi yang keluar dan 

barang jadi yang masuk setelah proses makloon. 

d. Buku Harian Pembelian 

Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku baku. 

4. Prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian Kredit bahan 

baku pada CV. Garuda Plastik adalah sebagai berikut : 

I. Pembelian dan Penerimaan Bahan Baku 

a. Berdasarkan stock minimum  bagian gudang akan membuat 

permintaaan pembelian (PP) sebanyak 1 rangkap lalu dididstribusikan 

ke bagian pembelian. 

b. Bagian pembelian menerima  PP  lalu membuat Order Pembelian 

(OPb) rangkap 4 dengan persetujuan pejabat yang berwenang dan 

supplier, lalu didistribusikan  sebagai berikut: 

-   OPb-1     : supplier 
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-   OPb-2     : bagian akuntansi 

-   OPb-3     : diarsip sementara, menunggu saat barang tiba 

-   OPb-4     : gudang 

c. Gudang menerima barang bersamaan dengan Surat Jalan Pemasok 

(SJP)  kemudian dicocokkan dengan OPb-4 dan fisik barang. Apabila 

telah sesuai maka gudang membuat Bukti Penerimaan Barang (BPB) 

dalam rangkap 3 dan didistribusikan  sebagai berikut : 

-   BPB-1&2 :   bagian pembelian beserta SJP  

-   BPB-3 :   sebagai pencatatan di Kartu Gudang dan diarsip  

                         permanen 

           d.   Bagian pembelian menerima BPB-1, 2 dan SJP lalu dicocokkan dengan   

OPb-3, dan diberi harga. Setelah itu dokumen – dokumen tersebut 

langsung didistribusikan ke bagian akuntansi. 

e. Bagian akuntansi menerima BPB-1,2 dan SJP lalu dicocokkan dengan 

OPb-2. Setelah coccok lalu dibuat Nota Pembelian (NPb) dalam 

rangkap 2 yang didistribusikan sebagai berikut : 

-   NPb-1 : bagian keuangan bersama OPb-2, BPB-1, SJP 

-   NPb-2 : arsip bersama BPB-2 

Atas dasar NPb-2, BPB-2, dan OPb-2, bagian akuntansi membukukan 

transaksi pembelian ke Kartu Hutang (KHt), Kartu Persediaan (KPs) 

dann Buku Harian Pembelian (BHPb). Setelah itu dokumen-dokumen 

tersebut diarsip permanen. 
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f. Bagian keuangan menerima OPb-2, BPB-1, SJP dan NPb-1 kemudian 

mengarsip sementara bukti-bukti tersebut, menunggu saat penagihan 

dari pemasok. 

II. Pembelian dan Penerimaan Jasa Makloon  

a. Apabila diperlukan jasa makloon, maka bagian pembelian membuat 

Order Pembelian Makloon rangkap 4 dengan persetujuan pejabat yang 

berwenang dan perusahaan jasa makloon, lalu dididstribusikan  

sebagai berikut : 

-   OPM-1  : perusahaan makloon 

-   OPM-2  : bagian akuntansi 

-   OPM-3  : diarsip sementara, menunggu realisasi jasa mkl 

-  OPM-4   : gudang  

b.  Gudang menerima OPM-4, lalu menyiapkan barang yang akan dikirim 

ke perusahaan jasa makloon dan membuat Bukti Pengeluaran Barang 

(BPgB) dalam rangkap 3, yang didistribusikan sebagai berikut : 

-   BPgB-1&2 : bagian pembelian bersama barang 

-   BPgb-3       : sebagai dasar pencatatan di kartu gudang dan diarsip 

                     permanen 

            c.  Bagian pembelian menerima BPgB 1,2 dan barang lalu dicocokkan   

dengan OPM-3. Setelah itu  dibuat Surat Jalan Makloon (SJM) dalam 

rangkap 3 dengan persetujuan pejabat yang berwenang, lalu SJM 1 s/d 

3 dikirim ke perusahaan makloon bersama barang. Setelah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17 

ditandatangani, SJM-1 dan 2 dikembalikan dan didistribusikan sebagai 

berikut : 

-   SJM-1 : bagian akuntansi bersama BPgb-1 

-   SJM-2 : arsip pembelian bersama BPgB-2 

d.  Setelah selesai proses makloon, gudang menerima barang hasil proses  

makloon dan SJP, dan membuat Bukti Penerimaaan Barang (BPB) 

dalam rangkap 3 yang didistribusikan sebagai berikut : 

-  BPB-1&2 :  bagian pembelian dilampiri dengan SJP 

- BPB-3   : sebagai dasar pencatatan di kartu gudang dan diarsip    

permanen 

e.  Bagian pembelian menerima BPB-1&2 kemudian mencocokkannya 

dengan OPM-3. Apabila telah sesuai maka bagian pembelian akan 

mengarsip permanen OPM-3, sedangkan BPB-1,2 setelah diberi harga 

dan SJP diberikan ke bagian akuntansi. 

           f.    Bagian akuntansi menerima BPB-1, 2 dan SJP lalu dicocokkan dengan 

OPM-2, BPgB-1&2 dan SJM-1. Apabila sesuai maka dibuat Nota 

Pembelian (NPb) dalam rangkap 2 yang didistribusikan sebagai 

berikut : 

-   NPb-1 : ke bagian keuangan bersama OPM-2, BPgB-1,  

                                    BPB-1 & SJP  

-   NPb-2 : arsip bersama BPB-2, SJM-1 & BPgB-2 
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Atas dasar NPb-2, BPgB, SJM dan BPB-1 yang telah dicocokkan 

maka bagian akuntansi membukukan transaksi pembelian ke Kartu 

Makloon (KM), Kartu Persediaan (KPs), Kartu Hutang (KHt) dan 

Buku Harian Pembelian (BHPb) dan dokumen-dokumen tersebut 

diarsip permanen. 

g. Bagian keuangan menerima OPM-2, BPgB-1, BPB-1, SJP, & NPb-1  

dari bagian akuntansi, kemudian mengarsip sementara bukti-bukti 

tersebut, menunggu saat penagihan dari supplier. 
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F. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada CV. Garuda Plastik 

1. Fungsi yang terkait dalam Sistem Pengeluaran Kas untuk Pembelian Kredit 

pada CV. Garuda  Plastik. 

a. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertugas mengumpulkan dokumen bukti penerimaan 

barang, surat jalan dan order pembelian  lalu didistribusikan ke bagian 

akuntasi  untuk dibuat nota pembelian sebagai alat pembayaran hutang 

saat jatuh tempo. 

b. Fungsi Akuntansi 

Bertugas membuat nota pembelian  sebagai dasar pembayaran hutang 

saat jatuh tempo  setelah BPB-1 &2  dan SJP dicocokkan dengan OPb-2 

lalu diserahkan kepada bagian keuangan. Atas dasar NPb-2, BPb-2 dan 

Opb-2 bagian Akuntansi membukukan transaksi pembelian ke Kartu 

Hutang (KHt), Kartu Persediaan (KPs), dan Buku Harian Pembelian 

(BHPb), lalu dibuat arsip permanen. 

c. Fungsi Keuangan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22 

Bertugas memeriksa nota pembelian yang diterima dari bagian 

akuntansi. Pada saat jatuh tempo hutang atau saat penerimaan barang 

(langsung diberikan bilyet giro mundur) bagian keuangan bertugas 

mengecek semua dokumen yang bersangkutan untuk kemudian dibuat 

bilyet giro yang kemudian meminta pengesahan dari Direktur Utama. 

Setelah itu memberikannya kepada supplier. Bagian keuangan juga 

membuat bukti kas bank keluar. 

Untuk pembayaran jasa makloon, bagian keuangan mencocokan bukti 

penerimaan barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota 

pembelian jasa makloon yang sudah dibuat bagian akuntansi, kemudian 

setelah cocok membuat bukti kas keluar atau tanda terima yang 

diserahkan kepada seksi kassa setelah diotorisasi. Kemudian seksi kassa 

membayar jasa makloon. 

2. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengeluaran Kas CV. Garuda 

Plastik adalah sebagai berikut : 

a. Order Pembelian  (OPb) 

Dokumen yang dibuat bagian pembelian yang dibuat rangkap empat dan 

didistribusikan ke supplier (OPb-1), bagian akuntansi (OPb-2), diarsip 

sementara menunggu saat barang tiba (OPb-3), dan ke bagian gudang 

(OPb-4). 

b. Surat Jalan Pemasok (SJP) 
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Dokumen yang diperoleh dari supplier  untuk menyertai  barang datang 

yang berisi perincian barang .  

c. Bukti Penerimaan Barang (BPB) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari supplier telah memenuhi jenis, spesifikasi, 

mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order  

pembelian. 

d. Nota Pembelian (NPb) 

Dokumen yang dibuat bagian akuntansi saat menerima barang yang 

sebelumnya sudah dicocokkan antara BPB-1&2 dan SJP lalu 

didistribusikan ke bagian keuangan . 

e. Bukti Kas Bank Keluar (BKBK) 

Dokumen yang dibuat bagian keuangan saat pembuatan BG , lalu 

diarsip. 

f. Order Pembelian Makloon (OPM) 

Dokumen yang dibuat bagian pembelian dirangkap empat lalu 

didistribusikan ke perusahaan makloon (OPM-1), ke bagian akuntansi 

(OPM-2), diarsip sementara menunggu saat realisasi jasa makloon 

(OPM-3), dan ke bagian gudang (OPM-4). 

g. Surat Jalan Makloon (SJM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian  yang ditujukan kepada 

perusahaan jasa makloon dengan persetujuan dari pejabat yang 
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berwenang . Dibuat rangkap tiga dimana SJM 1 s/d 3 dikirim ke 

perusahaan jasa makloon bersama barang. Setelah ditandatangani, SJM-

1 & 2 dikembalikan dan didistribusikan ke bagian akuntansi bersama 

BPgB-1 (SJM-1) dan diarsip pembelian bersama BPgB-2 (SJM-2). 

 

h. Bukti Penerimaan Barang Makloon (BPBM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah selesai proses 

makloon. Dibuat rangkap tiga lalu didistribusikan ke bagian pembelian 

dilampiri dengan SJM (BPB-1&2) dan sebagai dasar pencatatan di kartu 

gudang dan diarsip permanen (BPB-3). 

i. Nota Pembelian Makloon (NPbM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1 

dan SJP lalu dicocokkan dengan OPM-2, BPgB-1&2 dan SJM-1. 

Setelah sesuai dibuat NPbM. 

j. Bukti Kas Keluar (Tanda Terima) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian keuangan setelah diotorisasi, 

diserahkan ke seksi kassa untuk melakukan pembayaran tunai kepada 

jasa makloon  

k. Bilyet Giro 

Dokumen yang diajukan bagian keuangan kepada Direktur Utama saat 

penagihan oleh supplier setelah semua dokumen terkait dicocokkan . 

Dokumen ini sebagai alat pembayaran perusahaan yaitu pemindah-
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bukuan saldo senilai kesepakatan. Yang pada saat jatuh tempo nanti 

supplier dapat memindah bukukannya ke rekening supplier, dan 

perusahaan sebelumnya telah mengisi jumlah hutang tersebut.  

 

 

3. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Sistem Pengeluaran Kas  pada 

CV. Garuda Plastik adalah sebagai berikut : 

a. Kartu hutang  

Catatan yang digunakan sebagai dasar pengawasan  untuk 

mengelompokkan pembelian secara kredit yang berguna sebagai 

perencanaan pembayaran bila jatuh tempo. Catatan ini dibuat oleh 

bagian akuntansi. 

b. Buku Kas 

Catatan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas tunai (untuk 

jasa makloon). 

c. Jurnal Pengeluaran Kas  

Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi – 

transaksi pertama dan mengklasifikasikan data keuangan. Dokumen 

sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran 

kas adalah order pembelian (untuk pembelian kredit bahan baku 

menggunakan rekening giro, sedangkan jasa makloon menggunakan kas 

kecil).       
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d. Buku Bank 

Catatan yang digunakan perusahaan saat perusahaan menambah atau 

mengurangi saldo rekekning perusahaan di Bank. Fungsinya sama 

seperti buku tabungan untuk mengecek jumlah saldo perusahaan di 

bank. 

4. Prosedur  Pengeluaran Kas Untuk Pembelian Kredit pada CV. Garuda 

Plastik adalah sebagai berikut : 

a. Pada saat utang jatuh tempo, saat penagih datang (melihat Kartu 

Hutang) atau saat penerimaan barang,  kemudian bagian keuangan 

mencocokkan OPb-2, BPb-1, SJP, dan NPb-1. Setelah cocok bagian 

keuangan mengajukan Bilyet Giro kepada Direktur Utama yang diisi 

pembayaran kepada supplier sejumlah pembelian yang ada dalam 

perjanjian. Selain itu bagian keuangan membuat Bukti Kas Bank Keluar 

(BKBK). Setelah disahkan oleh Direktur Utama, diserahkan kepada 

supplier untuk dipindahkah bukukan saat jatuh temponya nanti. 

b. Saat bagian keuangan memberikan bilyet giro, bagian keuangan 

mencatatnya dalam catatan tersendiri. 

c. Bagian Akuntansi mencatat pelunasan hutang saat jatuh tempo atau saat 

penagihan oleh supplier. 

d. Saat tanggal jatuh tempo pembayaran dengan bilyet giro perusahaan 

menyetor ke Bank. Dan perusahaan mendapatkan Bukti setoran Bilyet 

Giro. 
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e. Dokumen Bukti setoran bilyet giro dan bukti bukti bank kas keluar 

dijadikan satu sebagai arsip bagian keuangan lalu diserahkan ke bagian 

akuntansi. 

f. Bagian akuntansi mencatat dokumen tersebut ke dalam Buku Bank. 

g. Setiap bulan perusahaan mendapatkan laporan dari Bank berupa 

Rekening Koran sebagai sumber pencocokkan antara Buku Bank dengan 

saldo sesungguhnya di Bank.  

h. Untuk pembayaran jasa makloon  saat jatuh tempo atau saat 

penerimaaan barang,  bagian keuangan mencocokan bukti penerimaan 

barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota pembelian jasa 

makloon yang sudah dibuat bagian akuntansi, kemudian setelah cocok 

membuat bukti kas keluar atau tanda terima yang diserahkan kepada 

seksi kassa setelah diotorisasi. Kemudian seksi kassa membayar jasa 

makloon dan dicatat dalam buku kas.  Lalu  bagian kassa menyerahkan 

rangkap bukti kas keluar kepada bagian keuangan untuk dicatat pada 

jurnal pengeluaran kas. 

i. Setiap akhir bulan diadakan cross-check antara buku kas bagian kassa 

dengan jurnal bagian keuangan (jasa makloon), dan kartu hutang,  jurnal 

pengeluaran kas serta laporan Bank terhadap pelunasan  kepada supplier. 
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BG  : Bilyet Giro 
BKBK : Bukti Kas Bank Keluar 
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OPb  : Order Pembelian  KHt     : Kartu Hutang            B      : Barang 
BPb  :  Bukti Penerimaan Barang KPs     : Kartu Persediaan 
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PROSEDUR PENGELUARAN KAS JASA MAKLOON 
CV.GARUDA PLASTIK 
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BAB II 

ANALIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Sistem 

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu (Mulyadi, 1993:2 ). Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut 

pengertian umum mengenai sistem yaitu sebagai berikut : 

1.  Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2.  Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

                           3.  Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. 

4.  Suatu sistem merupakan bagian dari sisem lain yang lebih besar. 

Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau secara 

rutin terjadi. 

Definisi lain dari sistem (W. Gerald Cole) adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan 

Supplier 

KET: 
OPbM : Order Pembelian Makloon KHt : Kartu Hutang         
BPBM :  Bukti Penerimaan Br Makl. KPs : Kartu Persediaan 
SJM :  Surat Jalan Pemasok               BHPbM : Buku Harian Pembelian Makloon 
NPM :   Nota Pembelian  Makl.  TT : Tanda Terima 
N :  Arsip     B : Barang 

Supplier 
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suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan. 

 

 

 

 

B.    Pengertian Sistem Akuntansi 

     Setelah diuraikan pengertian sistem secara umum, berikut ini diuraikan 

pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi ( 1993:3 ) : 

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

Pembentukan sistem dalam perusahaan sudah pasti  memiliki suatu tujuan.      

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi ( 1993:19 ) 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki infomasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi inforamsi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan yang lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 
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4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Dalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan 

prosedur. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan 

prosedur dalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

berulang.  ( Mulyadi, 1993:6) 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri 

dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur  merupakan urutan kegiatan klerikal 

(clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar: 

1. Menulis 

2. Menggandakan 

3.   Menghitung 

4.   Memberi kode 

5.   Mendaftar 

6.   Memilih (mensortasi) 

7.   Memindah 

8.   Membandingkan 

 

C.    Penggunaan Formulir dalam suatu Sistem Akuntansi 
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Formulir memegang peranan penting dalam sistem informasi akuntansi. 

Untuk mencatat transaksi dengan pihak luar atau penggunaan dalam perusahaan 

itu sendiri diperlukan suatu media yaitu formulir atau bisa disebut dengan  

dokumen. Definisi formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi 

(Mulyadi, 1993 ; 77). Formulir sangat penting artinya untuk menjalankan suatu 

organisasi. 

Hampir semua peristiwa dalam perusahaan terjadi karena formulir dan 

memerlukan formulir untuk merekamnya. Sedangkan manfaat formulir atau 

dokumen itu sendiri (Mulyadi,1993 : 80) adalah : 

1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 

2. Merekam data transaksi bisinis perusahaan. 

3. Mengurangi kemungkina kesalahan dengan cara menyertakan semua 

kejadian dalam bentuk tulisan. 

4. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam 

organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. 

 

D. Pengertian Sistem Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas 

Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan import. Pembelian lokal 

adalah pembelian dari pemasok dalam negeri. Transaksi pembelian impor 

adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Transaksi pembelian bisa 
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dilaksanakan secara kredit maupun tunai akan menimbulkan utang kepada 

supplier. Apabila utang tersebut jatuh tempo maka perusahaan akan melakukan 

pengeluaran kas untuk pembayaran utang tersebut. 

Menurut pengertian akuntansi “kas adalah suatu alat pertukaran yang 
dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu 
setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan 
dalam bank atau tempat – tempat lain  yang dapat diambil sewaktu-
waktu” (Zaki Baridwan,1992 : 86). 

     Didalam kegiatan umum perusahaan, kas merupakan alat pembayaran yang 

siap dan bebas untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan aktiva lancar yang 

lain, kas mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi. Hampir dalam setiap 

transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas mudah digelapkan 

dan sering menjadi sasaran utama penyelewengan maka perlu diadakan 

pengawasan yang ketat terhadap kas. 

     Pengertian pengeluaran kas secara umum adalah suatu pengeluaran uang kas 

yang biasanya digunakan untuk membiayai berbagai macam transaksi 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan 

sistem pengeluaran kas merupakan suatu sistem yang penting dalam suatu 

perusahaan, karena sistem ini berfungsi mengelola dan mengendalikan 

pengeluaran kas untuk kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan 

pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada dasarnya dapat diklarifikasikan 

dalam tiga kelompok yang berbeda (Zaki Baridwan,1992: 44-45),yaitu : 

1. Pengeluaran kas untuk  kegiatan investasi. 

2. Pengeluaran kas untuk pembelanjaan (financing). 
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3. Pengeluaran kas untuk kegiatan usaha. 

Sistem akuntansi pembelian bahan baku dan pengeluaran kas dibuat untuk 

melindungi harta perusahaan dari pemborosan dan penyelewengan dalam 

kegiatan pembelian bahan baku dan pengeluaran kasnya. Berikut ini evaluasi 

sistem pembelian kredit bbahan baku dan pengeluaran kas pada CV. Garuda 

Plastik. 

E. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian Kredit Pada CV. Garuda Plastik 

1. Evaluasi fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

Menurut Mulyadi (1993 : 302) fungsi yang terkait dalam sistem pembelian 

adalah sebagai berikut : 

a.   Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian 

sesuai  dengan posisi persediaan yang ada digudang untuk menyimpan 

barang yang telah diterima oleh fungsi pnerimaan. 

b.   Fungsi pembelian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai 

harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan 

barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang 

dipilih. 

c.    Fungsi penerimaan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna 
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menentukan dapat dan tidaknya barang tersebut diterima oleh 

perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang 

dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. 

d.   Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang 

bertanggung jawab untuk mencatat pembelian kedalam register bukti kas 

keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas 

keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan 

kartu utang sebagai buku pembantu utang. Sedangkan fungsi pencatat 

persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok  persediaan 

barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

 

Pada CV. Garuda Plastik fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku adalah sebagai berikut : 

a.   Fungsi Gudang  

Fungsi ini bertugas untuk mengajukan permintaan pembelian bahan 

baku sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang bahan baku. 

Selain itu juga membuat permintaan pembelian. Pada saat bahan baku 

datang fungsi penerimaan yang berada dalam pengawasan fungsi 

gudang, memeriksa barang dan harus melakukan perhitungan fisik atas 

barang-barang yang diterima baik dengan cara  menghitung dan 
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menimbang, juga memeriksa kualitas barang-barang yang diterima 

bersama fungsi akuntansi. Lalu fungsi gudang  membuat bukti 

penerimaan barang. Kemudian fungsi ini  bertugas menyimpan barang 

yang telah diterima serta mencatatnya kedalam kartu persediaan. 

Bila memerlukan jasa makloon, bagian gudang bertugas menyiapkan 

barang keluar dan membuat bukti pengeluaran barang jasa makloon, dan 

nantinya juga menyimpan barang hasil jasa makloon setelah diperiksa 

dan membuat bukti penerimaan barang jasa makloon. 

b.   Fungsi pembelian 

Fungsi ini bertugas memperoleh informasi mengenai kualitas, kuantitas, 

harga bahan baku dan menentukan pemasok yang dipilih. Fungsi ini 

juga bertugas membuat order pembelian dan mencatat ke dalam buku 

harian pembelian. 

c.   Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam memeriksa kebenaran transaksi 

pembelian dan penerimaan barang serta membukukan transaksi tersebut 

dengan tertib dan benar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pada CV. Garuda Plastik sudah 

terdapat pemisahan fungsi pembelian, fungsi penerimaan dan pengeluaran 

barang (dibawah pengawasan fungsi gudang), serta pemisahan fugnsi 

akuntansi. Pemisahan fungsi pembelian dengan fungsi penerimaan 

dimaksudkan agar dapat dilakukan pengecekan intern dalam pelaksanaan 
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transaksi pembelian. Pemisahan kedua fungsi ini akan mengurangi resiko 

diterimanya barang yang tidak dipesan oleh perusahaan yang tidak sesuai 

dengan jenis, spesifikasi, kuantitias dan mutu barangnya serta tidak sesuai 

dengan waktu yang ditentukan dalam surat order pembelian. Sedangkan 

pemisahan fungsi pembelian dengan fungsi akuntansi dimaksudkan untuk 

menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin keteliatian serta keandalan 

data akuntansi. Pada CV. Garuda Plastik, salah satu tugas fungsi akuntansi 

disebutkan sebagai pembuat nota pembelian, saat menerima bukti 

penerimaan barang dari pembelian, dan surat jalan yang telah dicocokkan 

dengan order pembelian (bagian akuntansi). Mengevaluasi hal tersebut, 

seharusnya fungsi akuntansi tidak bertugas membuat dokumen apapun yang 

berhubungan dengan transaksi, karena tugas bagian akuntansi hanya untuk 

membukukan, mencatat semua transaksi yang terjadi, menerima rangkap 

bukti semua transaksi yang nantinya digunakan sebagai dokumen sumber 

cross check untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. 

  Pada CV. Garuda Plastik fungsi penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran dilakukan di bawah satu fungsi yaitu fungsi gudang. Fungsi 

penerimaan dan pengeluaran telah dipisahkan sehingga terdapat tanggung jawab 

bagi masing-masing seksi. Sedangkan fungsi penyimpanan dilakukan oleh 

fungsi gudang. Semua laporan barang masuk dan keluar serta permintaan 

pembelian dilakukan oleh bagian gudang.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



40 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluasi Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

bahan baku. 

Menurut Mulyadi ( 1993 : 305 ) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pembelian adalah sebagai berikut : 

a.    Surat permintaan pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk  

meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, 

jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat 

permintaan pembelian ini biasanya dibuat dua lembar untuk setiap 

permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya 

untuk arsip fungsi gudang. 

b.   Surat permintaan penawaran harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaanya tidak bersifat berulangkali terjadi, yang menyangkut 

jumlah rupiah pembelian yang besar. 

c.    Surat order pembelian 
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Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

dipilih sesuai dengan jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas. 

d.   Laporan penerimaan barang 

Dokumen ini dibuat oleh fugsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, 

mutu dan kualitas yang tercantum dalam surat order pembelian. 

e.    Surat perubahan order pembelian 

Dokumen ini diperlukan jika terjadi perubahan terhadap isi surat order 

pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perusahaan tersebut dapat 

berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, 

penggantian (substitusi) atau hal lain yang bersangkutan dengan 

perubahan desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan 

kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan 

order pembelian.  

 

Pada CV. Garuda Plastik dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembelian kredit bahan baku adalah sebagai berikut : 

a.   Permintaan Pembelian (PP) 

Merupakan dokumen  yang ditulis oleh kepala bagian gudang yang 

isinya meminta kepada bagian pembelian untuk membeli bahan baku 

sesuai dengan jenis, jumlah, spesifikasi, dan mutu seperti yang 
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tercantum dalam dokumen  tersebut. Dokumen ini dibuat rangkap satu 

lalu didistribusikan ke bagian pembelian. 

b.   Order Pembelian (OPb)  

Yaitu surat pesanan pembelian  yang dibuat oleh bagian pembelian dan 

dikirimkan kepada supplier . Berisi permintaan kepada supplier untuk 

mengirimkan bahan baku yang dipesan sesuai dengan transaksi yang 

telah dilakukan. Dokumen ini dibuat rangkap empat dengan persetujuan 

pejabat yang berwenang dan supplier,  lalu didistribusikan ke supplier 

(OPb-1), bagian akuntansi (OPb-2), diarsip sementara menunggu saat 

barang tiba (OPb-3),  dan ke bagian gudang (OPb-4). 

         c.   Surat Jalan Pemasok (SJP) 

Dokumen ini berasal dari supplier atau pemasok yang diserahkan ke 

bagian pembelian , bersamaan dengan pengiriman bahan baku. 

d.   Bukti Penerimaan Barang (BPB) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari supplier telah memenuhi jenis, mutu, dan 

kuaititas  sesuai dengan pesanan. Dokumen ini  dibuat rangkap tiga lalu  

didistribusikan ke bagian pembelian beserta SJP (BPB 1&2) dan sebagai 

pencatatan di bagian gudang sebagai arsip permanen (BPB-3) 

         e.   Nota Pembelian (NPb) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1,2 

dan SJP yang dicocokkan dengan OPB-3,  lalu dibuat rangkap dua dan 
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didistribusikan ke bagian keuangan  bersama OPb-2, BPB-1, SJP (NPb-

1),  dan diarsip bersama BPB-2 (NPb-2). Dokumen ini dibuat   bagian 

keuangan sebagai dasar  pembayaran hutang saat jatuh tempo yang 

pembayarannya menggunakan bilyet giro. 

          f.  Order Pembelian Makloon (OPM) 

Dokumen ini dibuat oleh bagian pembelian jika diperlukan  jasa 

makloon . Dokumen ini dibuat rangkap empat dengan persetujuan 

pejabat yang berwenang dan perusahaan jasa makloon, lalu 

didistribusikan ke perusahaan makloon (OPM-1),  ke bagian akuntansi 

(OPM-2),  diarsip sementara menunggu saat realisasi jasa makloon 

(OPM-3), dan didistribusikan ke bagian gudang (OPM-4).  

         g.   Bukti Pengeluaran Barang (BPgB) 

Dokumen ini dibuat oleh bagian gudang yang berisi nama barang, kode 

jumlah (dalam bal atau kg) yang telah disetujui oleh bagian gudang dan 

bagian penerimaan. Dibuat dalam rangkap tiga lalu didistribusikan 

kebagian pembelian bersama barang (BPgB-1&2), sebagai dasar 

pencatatan di kartu gudang dan diarsip permanen (BPgB-3). 

        h.    Surat Jalan Makloon (SJM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian  yang ditujukan kepada 

perusahaan jasa makloon dengan persetujuan dari pejabat yang 

berwenang . Dibuat rangkap tiga dimana SJM 1 s/d 3 dikirim ke 

perusahaan jasa makloon bersama barang. Setelah ditandatangani, SJM-
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1 & 2 dikembalikan dan didistribusikan ke bagian akuntansi bersama 

BPgB-1 (SJM-1) dan diarsip pembelian bersama BPgB-2 (SJM-2). 

         i.    Bukti Penerimaan Barang Makloon (BPBM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah selesai proses 

makloon. Dibuat rangkap tiga lalu didistribusikan ke bagian pembleian 

dilampiri dengan SJM (BPB-1&2) dan sebagai dasar pencatatan di kartu 

gudang dan diarsip permanen (BPB-3). 

         j.    Nota Pembelian Makloon (NPbM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1 

dan SJP lalu dicocokkan dengan OPM-2, BPgB-1&2 dan SJM-1. 

Setelah sesuai dibuat NPbM. 

 

Pada CV. Garuda Plastik tidak terdapat dokumen surat perubahan order 

pembelian . Hal ini menurut CV. Garuda Plastik  setelah order pembelian 

disetujui maka tidak terjadi perubahan order lagi dan sudah pasti barang 

tersebut resmi dibeli. Meskipun terkadang terjadi penerimaan barang yang 

cacat, tetapi ini jarang sekali terjadi. 

Belum semua dokumen pada sistem pembelian bahan baku  bernomor 

urut cetak. Untuk arsip yang berhubungan dengan sistem pembelian 

berdasarkan nomor urut. Pada CV Garuda Plastik, nota pembelian yang 

dibuat oleh bagian akutansi sebenarnya tidak perlu dibuat, nota pembelian 

seharusnya dibuat oleh supplier sebagai bukti penjualan kepada perusahaan 
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klien. Tetapi menurut CV. Garuda Plastik, dokumen ini dibuat sebagai dasar 

pembayaran oleh bagian keuangan. 

 

Menurut Mulyadi (1993 : 317) sistem otorisasi pada sistem akuntansi 

pembelian adalah sebagai berikut: 

1)   Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh gudang, untuk barang yang 

disimpan dalam gudang, atau oleh kepala fungsi pemakai barang, untuk 

barang yang langsung dipakai. Persetujuan untuk pengajuan permintaan 

pembelian tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari 

fungsi gudang atau fungsi pemakai barang pada formulir surat 

permintaan pembelian, yang merupakan bukti bahwa barang yang 

diajukan dalam permintaan pembelian kepada fungsi pembelian 

merupakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

2). Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. 

Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok, fungsi penerimaan 

membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan barang. 

 

Sistem otorisasi  sistem akuntansi pembelian pada CV. Garuda Plastik 

adalah sebagai berikut: 

         1. Berdasarkan stok minimum bagian gudang membuat surat permintaan 

pembelian yang ditandatangani oleh bagian gudang dan disetujui oleh 
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direktur utama. Dokumen ini dibuat rangkap satu yang lalu 

didistribusikan ke bagian pembelian. 

      2.  Setelah disetujui permintaan pembelian, bagian pembelian membuat 

order pembelian yang dibuat rangkap empat yang telah ditandatangani 

oleh bagian pembelian dan disetujui oleh  pemasok setelah terjadi 

kesepakatan transaksi. 

  3. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi gudang dan 

ditandatangani oleh bagian produksi saat bahan baku  yang nantinya siap 

untuk diproses. 

 

 Kelengkapan isi dokumen untuk Sistem Otorisasi Pembelian Pada CV. 

Garuda Plastik adalah sebagai berikut: 

1) Surat  permintaan pembelian. 

   Dokumen ini berisi nama, jenis, satuan, dan kuantitas barang yang 

dipesan. 

2) Dokumen order pembelian. 

   Dokumen ini berisi nama dan alamat pemasok, keterangan jenis, satuan, 

kuantitas, harga satuan, jumlah, tanggal pengiriman, tempat pengiriman, 

syarat pembayaran, tanggal pembuatan order pembelian dan nomor 

permintaan pembelian  yang ikut dicantumkan. 

3) Bukti penerimaan barang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



47 

   Dokumen ini berisi nomor urut dokumen, tanggal penerimaan, nomor 

OPb/OPM, nama, satuan, jumlah barang yang diterima. 

4) Nota pembelian. 

   Dokumen ini dibuat saat pencocokan barang yang telah diterima selesai, 

berisi nomor urut dokumen, tanggal pembuatan, nomor BPB, nomor 

OPb, supplier, jumlah satuan (bal), netto, nama barang, harga satuan, 

discount, jumlah, jatuh tempo bahan baku. 

5) Order pembelian makloon. 

   Dokumen ini berisi nomor urut dokumen, jenis  proses, tanggal order, 

nama dan alamat supplier, nama, kuantitas, harga satuan, jumlah, 

tanggal pengiriman/selesai makloon, dan surat pembayaran makloon. 

Dengan demikian dapat disimpulkan sistem otorisasi untuk sistem 

akuntansi pembelian pada CV. Garuda Plastik sudah baik dan dokumen 

yang digunakan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang sehingga 

kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi 

yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Sedangkan untuk 

kelengkapan isi dokumen sudah mencakup semua yang dibutuhkan. 

Namun untuk dokumen nota pembelian yang dibuat oleh bagian 

akuntansi tidak relevan dengan penggunaannya, menurut CV. Garuda 

Plastik dokumen ini dibuat sebagai dasar pembayaran oleh bagian 

keuangan saat jatuh tempo nanti. Jadi dapat disimpulkan sistem dari 

dokumen sistem akuntansi pembelian pada CV. Garuda Plastik pada 
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dasarnya sudah cukup, pembuatan dokumen-dokumennya telah 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembelian bahan baku. 

Menurut Mulyadi (1993 : 312) catatan akuntansi yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut: 

         a.   Register bukti kas keluar (voucher register) 

Digunakan jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan 

voucher payable procedur. Yaitu prosedur atau sistem dimana 

kewajiban hanya dapat terjadi dari transaksi yang telah disetujui oleh 

orang yang berwenang oleh perusahaan. Jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. 

b. Jurnal pembelian 

Catatan yang digunakan jika dalam pencatatan utang perusahaan 

menggunakan account procedur. Yaitu kewajiban dicatat pada saat 

terjadi transaksi, dan setiap transaksi pembelian harus diperlakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



49 

sebagai transaksi yang independen. Jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. 

c. Kartu utang 

Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunkan account payable 

procedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada 

pemasok adalah kartu hutang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan 

menggunakan voucher payable procedur yang berfungsi sebagai catatan 

utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 

d. Kartu persediaan 

Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan 

untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. 

 

Pada CV. Garuda Plastik catatan akuntansi yang digunakan: 

a. Kartu Persediaan  

Digunakan untuk mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran 

persediaan sehingga diketahui jumlah bahan bahu yang harus dibeli. 

Dibuat oleh bagian gudang. 

b. Kartu Hutang  

Catatan yang digunakan sebagai dasar pengawasan  untuk 

mengelompokkan pembelian secara kredit yang berguna sebagai 

perencanaan pembayaran bila jatuh tempo. Catatan ini dibuat oleh 

bagian akuntansi. 
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c. Kartu  Makloon 

Digunakan untuk mencatat jumlah barang setengah jadi yang keluar dan 

barang jadi yang masuk setelah proses makloon. 

d. Buku Harian Pembelian 

Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku baku. 

 

 

 

Pencatatan transaksi pembelian pada CV. Garuda Plastik ke kartu 

hutang, kartu persediaan,  kartu makloon, dan buku harian pembelian 

dilakukan oleh fungsi akuntansi. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut 

diarsip permanen sebagai dasar pencocokan semua transaksi dengan bagian-

bagian yang berhubungan pada akhir periode (setiap bulan). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa catatan akuntansi yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian pada CV .Garuda Plastik sudah cukup lengkap 

dan telah dilakukan oleh fungsi yang benar. 

 

4. Evaluasi prosedur pembelian bahan baku 

Menurut Mulyadi ( 1993 : 303 ) secara garis besar jaringan prosedur dalam 

sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur permintaan pembelian 
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Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian 

dalam formulir surat permintaan pembelian  kepada fungsi pembelian. 

b. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang 

yang diperlukan oleh perusahaan. 

 

c. Prosedur order pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit 

organisasi lain dalam perusahasn (misalnya fungsi penerimaan, fungsi 

gudang dan fungsi pencatat utang) mengenai order pembelian yang 

sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 

d. Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan 

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

dan kemudian membuat laporan penerimaan barang dari pemasok. 

e. Prosedur pencatatan utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan 
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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. 

 

 

 

Prosedur sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV. Garuda 

Plastik adalah sebagai berikut: 

I. Pembelian bahan baku 

a. Prosedur permintaan pembelian bahan baku 

Dalam prosedur ini bagian gudang mengajukan permintaan 

pembelian berdasarkan  stok minimum. Dokumen permintaan 

pembelian diotorisasi oleh bagian gudang, diketahui oleh bagian 

pembelian, dan disetujui oleh direktur utama. Dokumen ini dibuat 

rangkap satu lalu didistribusikan ke bagian pembelian. 

b.   Prosedur kedua adalah transaksi pembelian yang biasanya melalui 

telepon, baik untuk calon pemasok dalam kota maupun luar kota. 

Setelah terjadi kesepakatan, untuk pemesanan lebih dari sepuluh ton 

perusahaan mengirimkan fax kepada pemasok mengenai jenis, 
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satuan, harga, dan total harga. Setelah pemasok menyetujuinya fax 

dikembalikan kepada perusahaan.  

c.  Prosedur pemesanan bahan baku kepada pemasok dan pengiriman 

order  pembelian bahan baku. 

Prosedur ini dilakukan setelah transaksi antara perusahaan dengan 

pemasok mendapatkan kesepakatan, lalu bagian pembelian membuat 

order pembelian berdasarkan permintaan pembelian, dokumen ini 

dibuat rangkap empat lalu didistribusikan ke supplier, bagian 

akuntansi, ke bagian gudang, dan diarsip sementara menunggu 

barang tiba. Dokumen ini berisi nama, jenis, satuan, total harga, 

termasuk tanggal pengiriman barang, tempat pengiriman, dan syarat 

pembayaran. 

d.   Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini gudang (bagian penerimaan) menerima bahan 

baku  bersamaan dengan surat jalan dari pemsok, lalu dicocokkan 

dengan order pembelian (gudang) dan fisik barang bersama fungsi 

akuntansi. Setelah selesai bagian gudang membuat bukti penerimaan 

barang dalam rangkap tiga dan didistribusikan ke bagian pembelian 

(rangkap-2) dan satu sebagai pencatatan di kartu gudang dan diarsip 

permanen.  

e. Prosedur pencatatan utang dan persediaan 
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Dalam prosedur ini setelah menerima bukti penerimaan barang ( dua 

rangkap  dari pembelian), surat jalan, dan dicocokkan dengan order 

pembelian (akuntansi), bagian akuntansi membuat nota pembelian 

dalam rangkap dua yang kemudian didistribusikan ke bagian 

keuangan dan diarsip. Atas dasar dokumen yang diterima bagian 

akuntansi lalu mencatatnya ke kartu hutang, kartu persediaan, dan 

buku harian pembelian. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut 

diarsip permanen. 

 

 

II. Pembelian bahan baku makloon 

a.   Prosedur permintaan jasa makloon 

Dalam prosedur ini bagian pembelian membuat order pembelian 

rangkap empat dengan persetujuan pejabat yang berwenang dan 

perusahaan jasa makloon, lalu didistribusikan ke perusahaan 

makloon, bagian akuntansi, gudang, dan diarsip sementara 

menunggu realisasi jasa makloon. 

b. Prosedur pengeluaran  jasa makloon 

Dalam prosedur ini gudang menerima order pembelian, lalu 

menyiapkan barang yang akan dikirim ke perusahaan makloon dan 

membuat bukti pengeluaran barang. Dokumen ini dibuat rangkap 

tiga lalu didistribusikan ke bagian pembelian rangkap dua, dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



55 

rangkap satu sebagai dasar pencatatan di kartu gudang dan diarsip 

permanen. 

Setelah menerima bukti pengeluaran barang dan mecocokkan barang 

dengan order pembelian makloon, bagian pembelian membuat surat 

jalan rangkap tiga dengan persetujuan pejabat yang berwenang. 

Dokumen ini didistribusikan ke pemasok. Setelah ditandatangani, 

dua rangkapnya dikembalikan ke perusahaan diarsip oleh bagian 

akuntansi dan bagian pembelian. 

 

 

c. Prosedur penerimaan jasa makloon 

Dalam prosedur ini gudang  menerima barang hasil proses makloon 

beserta surat jalan.  

Kemudian membuat bukti penerimaan barang makloon dalam 

rangkap tiga yang kemudian didistribusikan dua rangkap ke bagian 

pembelian, dan satu rangkap diarsip permanen sebagai dasar 

pencatatan di kartu gudang.  

d. Prosedur pencatatan utang dan persediaan 

Dalam prosedur ini bagian akuntansi menerima bukti penerimaan 

barang dan surat jalan yang telah dicocokkan dengan order 

pembelian lalu dibuat nota pembelian  yang didistribusikan ke 
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bagian keuangan bersama order pembelian, bukti pengeluaran 

barang, bukti penerimaan barang, dan surat jalan, dan diarsip. 

Atas dasar dokumen-dokumen yang dicocokkan tersebut, maka 

bagian akuntansi membukukan transaksi pembelian ke kartu 

makloon, kartu persediaan, kartu hutang, dan buku harian 

pembelian, yang kemudian diarsip permanen. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur sistem akuntansi 

pembelian pada CV. Garuda Plastik sudah cukup, hanya pada prosedur 

pembuatan dokumen untuk sumber pengeluaran kas, pada CV. Garuda 

Plastik fungsi akuntansi membuat nota pembelian yang diserahkan kepada 

bagian keuangan. Dalam hal ini fungsi akuntansi seharusnya hanya sebagai 

penerima dan pencatat semua dokumen yang berhubungan dengan semua 

transaksi, yang nantinya sebagai sumber cross check dalam penyusunan 

laporan keuangan di akhir bulan. 

 

F.      Evaluasi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada CV.Garuda Plastik 

1. Evaluasi fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

Menurut Mulyadi ( 1993 : 515 ) fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 
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Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang 

bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi 

(bagian utang). Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari 

kepala fungsi yang bersangkutan. 

b. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas 

cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan 

langsung kepada kreditur. 

c. Fungsi akuntansi  

Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan kas yang 

menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas 

dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek serta membuat bukti kas 

keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran 

cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini  juga 

bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 

pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. 

d. Fungsi pemeriksaan intern 

Fungsi ini bertanggung jawab melakukan penghitungan kas secara 

periodik dan mecocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas 

menurut catatan akuntansi. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 

melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada 

ditangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. 
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Pada CV. Garuda Plastik fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi pembelian 

Fungsi pembelian bertugas mengumpulkan dokumen bukti penerimaan 

barang, surat jalan dan order pembelian  lalu didistribusikan ke bagian 

akuntasi  untuk dibuat nota pembelian sebagai alat pembayaran hutang 

saat jatuh tempo. 

b. Fungsi akuntansi 

Bertugas membuat nota pembelian  sebagai dasar pembayaran hutang 

saat jatuh tempo  setelah BPB-1 & 2  dan SJP dicocokkan dengan OPb-2 

lalu diserahkan kepada bagian keuangan. Atas dasar NPb-2, BPb-2 dan 

OPb-2 bagian akuntansi membukukan transaksi pembelian ke Kartu 

Hutang (KHt), Kartu Persediaan (KPs), dan Buku Harian Pembelian 

(BHPb), lalu dibuat arsip permanen. 

c. Fungsi keuangan 

Bertugas memeriksa nota pembelian yang diterima dari bagian 

akuntansi. Pada saat jatuh tempo hutang atau saat penerimaan barang 

(langsung diberikan bilyet giro mundur) bagian keuangan bertugas 

mengecek semua dokumen yang bersangkutan untuk kemudian dibuat 

bilyet giro yang kemudian meminta pengesahan dari Direktur Utama. 
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Setelah itu memberikannya kepada supplier atau dikirimkan. Bagian 

keuangan juga membuat bukti kas bank keluar. 

Untuk pembayaran jasa makloon, bagian keuangan mencocokan bukti 

penerimaan barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota 

pembelian jasa makloon yang sudah dibuat bagian akuntansi, kemudian 

setelah cocok membuat bukti kas keluar atau tanda terima yang 

diserahkan kepada seksi kassa setelah diotorisasi. Kemudian seksi kassa 

membayar jasa makloon. 

 

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada CV. Garuda Plastik telah dibuat 

dengan melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi, sehingga 

akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau 

fungsi yang satu dicek ketelitiannya oleh karyawan atau fungsi yang lain.       

Namun pada CV. Garuda Plastik, fungsi akuntansi bertugas membuat nota 

pembelian yang digunakan sebagai sumber pembayaran bagian keuangan 

saat jatuh tempo. Seharusnya bagian akuntansi hanya bertanggung jawab 

atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, 

pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas. Fungsi 

ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan 

dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas 

keluar. 
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2. Evaluasi dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

Menurut Mulyadi ( 1993 : 512 ) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Bukti kas keluar  

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian 

kassa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Disamping itu, 

dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada 

kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan 

berkurangnya utang. 

b. Cek  

Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank 

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi 

yang namanya tercantum pada cek. 

c. Permintaan cek 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang 

memerlukan pengeluaran kas pada fungsi akuntansi untuk membuat 

bukti kas keluar. 

 

Pada CV. Garuda Plastik  dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Order Pembelian (OPb) 
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Dokumen yang dibuat bagian pembelian yang dibuat rangkap empat dan 

didistribusikan ke supplier (OPb-1), bagian akuntansi (OPb-2), diarsip 

sementara menunggu saat barang tiba (OPb-3), dan ke bagian gudang 

(OPb-4). 

b. Surat Jalan Pemasok (SJP) 

Dokumen yang diperoleh dari supplier  untuk menyertai  barang datang 

yang berisi perincian barang .  

c. Bukti Penerimaan Barang (BPB) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari supplier telah memenuhi jenis, spesifikasi, 

mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order  

pembelian. 

 

 

d. Nota Pembelian (NPb) 

Dokumen yang dibuat bagian akuntansi saat menerima barang yang 

sebelumnya sudah dicocokkan antara BPB-1& 2 dan SJP lalu 

didistribusikan ke bagian keuangan. 

e.   Bukti Kas Bank Keluar (BKBK) 

Dokumen yang dibuat bagian keuangan saat pembuatan BG, lalu diarsip. 

f.    Order Pembelian Makloon (OPM) 
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Dokumen yang dibuat bagian pembelian dirangkap empat lalu 

didistribusikan ke perusahaan makloon (OPM-1), ke bagian akuntansi 

(OPM-2), diarsip sementara menunggu saat realisasi jasa makloon 

(OPM-3), dan ke bagian gudang (OPM-4). 

g.   Surat Jalan Makloon (SJM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian  yang ditujukan kepada 

perusahaan jasa makloon dengan persetujuan dari pejabat yang 

berwenang . Dibuat rangkap tiga dimana SJM 1 s/d 3 dikirim ke 

perusahaan jasa makloon bersama barang. Setelah ditandatangani, SJM-

1 & 2 dikembalikan dan didistribusikan ke bagian akuntansi bersama 

BPgB-1 (SJM-1) dan diarsip pembelian bersama BPgB-2 (SJM-2). 

h.   Bukti Penerimaan Barang Makloon (BPBM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah selesai proses 

makloon. Dibuat rangkap tiga lalu didistribusikan ke bagian pembelian 

dilampiri dengan SJM (BPB-1&2) dan sebagai dasar pencatatan di kartu 

gudang dan diarsip permanen (BPB-3). 

i.    Nota Pembelian Makloon (NPbM) 

Dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi setelah menerima BPB-1 

dan SJP lalu dicocokkan dengan OPM-2, BPgB-1&2 dan SJM-1. 

Setelah sesuai dibuat NPbM. 

j.    Bukti Kas Keluar ( Tanda Terima) 
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Dokumen yang dibuat oleh bagian keuangan setelah diotorisasi, 

diserahkan ke seksi kassa untuk melakukan pembayaran tunai kepada 

jasa makloon  

k.   Bilyet Giro (BG) 

Dokumen yang diajukan bagian keuangan kepada Direktur Utama saat 

penagihan oleh supplier setelah semua dokumen terkait dicocokkan . 

Dokumen ini sebagai alat pembayaran perusahaan yaitu pemindah 

bukuan saldo senilai kesepakatan. Yang pada saat jatuh tempo nanti 

supplier dapat memindah bukukannya ke rekening supplier, dan 

perusahaan sebelumnya telah mengisi jumlah hutang tersebut.  Bilyet 

giro ini berisi nama bank yang mengeluarkan bilyet giro, nomor 

rekening perusahaan, nomor urut bilyet giro, perintah memindah-

bukukan kepada siapa tanggal berapa, sejumlah berapa, jumlah nominal, 

dan tanda tangan pemegang bilyet giro. 

 

Menurut Mulyadi (1993 :318 ) bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Pada CV. Garuda Plastik dokumen 

bilyet giro sebagai alat pembayaran,  diotorisasi oleh direktur utama. Untuk 

mecatatat adanya pengeluaran tersebut bagian keuangan membuat bukti kas 

bank keluar. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembayaran utang 

adalah bilyet giro, dimana didalamnya tercantum nomor giro, tanggal 
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pemindah-bukuan rekening, perintah pemindah-bukuan ke rekening yang 

tertulis dalam bilyet giro tersebut (nama supplier). 

Untuk pembayaran jasa makloon, bagian keuangan membuat bukti kas 

keluar atau tanda terima yang telah diotorisasi bagian keuangan, lalu 

diserahkan kepada kassa untuk pembayaran kas kepada perusahaan 

makloon. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pad CV. Garuda Plastik sudah 

cukup baik dan telah diotorisasi oleh fungsi  yang tepat. Namun dokumen 

nota pembelian tidak perlu dibuat karena tidak relevan penggunaanya. Nota 

pembelian seharusnya dibuat oleh supplier yang dibuat untuk kliennya. 

 

 

 

 

3. Evaluasi catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas  

Menurut Mulyadi (1993 : 515 )  catatan yang digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Jurnal pengeluaran kas 

Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat 

pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. 
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b. Register cek 

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, register kas 

digunakan untuk menctat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk 

pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. 

 

Pada CV. Garuda Plastik catatan akuntansi yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kartu hutang  

Catatan yang digunakan sebagai dasar pengawasan  untuk 

mengelompokkan pembelian secara kredit yang berguna sebagai 

perencanaan pembayaran bila jatuh tempo. Catatan ini dibuat oleh 

bagian akuntansi. 

b. Buku Kas 

Catatan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas tunai (untuk 

jasa makloon). 

 

c. Jurnal Pengeluaran Kas  

Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi – 

transaksi pertama dan mengklasifikasikan data keuangan. Dokumen 

sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran 

kas adalah order pembelian (untuk pembelian kredit bahan baku 
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menggunakan rekening giro, sedangkan jasa makloon menggunakan kas 

kecil).       

d. Buku Bank 

Catatan yang digunakan perusahaan saat perusahaan menambah atau 

mengurangi saldo rekekning perusahaan di Bank. Fungsinya sama 

seperti buku tabungan untuk mengecek jumlah saldo perusahaan di 

bank. 

 

Pada CV. Garuda Plastik pencatatan terjadinya utang didasarkan pada 

alat pembayaran bilyet giro yang didukung dokumen nota pembelian, bukti 

penerimaan barang, dan order pembelian yang dicatat oleh bagian akuntansi 

ke kartu hutang,  kartu persediaan, dan buku harian pembelian. 

Pencatatan terjadinya utang untuk jasa makloon, didasarkan pada bukti 

kas keluar atau tanda terima yang didukung oleh dokumen bukti penerimaan 

barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota pembelian makloon. 

Dengan dilampiri semua dokumen pendukung pada bukti pengeluaran kas 

atau bilyet giro, maka kewajiban yang dicatat adalah untuk barang-barang 

yang benar-benar dipesan oleh perusahaan sesuia dengan jenis, spesifikasi, 

kuantitas, mutu barang yang diterima serta waktu penerimaan yang 

tercantum dalam surat order pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan 

pada CV. Garuda Plastik sudah lengkap dan dilakukan oleh fungsi yang 

tepat. Dalam pencatatan utangnya CV. Garuda Plastik menggunakan metode 
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account payable system, yaitu pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas 

menggunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai 

sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah order 

pembelian. 

 

4. Evaluasi prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas 

Menurut Mulyadi (1993 : 517 ) prosedur yang membentuk sistem 

pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur permintaan cek 

Dalam prosedur ini fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan 

cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang 

bersangkutan dan dikirim ke fungsi akuntansi (bagian utang) sebagai 

dasar fungsi yang terakhir dalam pembuatan bukti kas keluar. 

b. Prosedur bukti kas keluar 

Dalam prosedur ini, bagian utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas 

keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi 

cek sebesar jmlah rupiah yang tercantum dalam dokumen tersebut dan 

mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tertulis dalam 

dokumen tersebut. 

c. Prosedur pembayaran kas  
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Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas 

cek kepada pejabat yang berwenang, dan megirimkan cek tersebut 

kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. 

d. Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas dalam 

jurnal pengeluaran kas atau register cek serta pendebitan yang timbul 

dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembantu (kartu biaya 

dan kartu persediaan). 

 

Prosedur sisem akuntansi pengeluaran kas pada CV. Garuda Plastik 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat utang jatuh tempo, saat penagih datang (melihat Kartu 

Hutang) atau saat penerimaan barang,  kemudian bagian keuangan 

mencocokkan OPb-2, BPb-1, SJP, dan NPb-1. Setelah cocok bagian 

keuangan mengajukan Bilyet Giro kepada Direktur Utama yang diisi 

pembayaran kepada supplier sejumlah pembelian yang ada dalam 

perjanjian. Selain itu bagian keuangan membuat Bukti Kas Bank Keluar 

(BKBK). Setelah disahkan oleh Direktur Utama, diserahkan kepada 

supplier untuk dipindahkah bukukan saat jatuh temponya nanti. 

b. Saat bagian keuangan memberikan bilyet giro, bagian keuangan 

mencatatnya dalam catatan tersendiri. 
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c. Bagian Akuntansi mencatat pelunasan hutang saat jatuh tempo atau saat 

penagihan oleh supplier. 

d. Saat tanggal jatuh tempo pembayaran dengan bilyet giro perusahaan 

menyetor ke Bank. Dan perusahaan mendapatkan bukti setoran Bilyet 

Giro 

e. Dokumen Bukti setoran bilyet giro dan bukti bukti bank kas keluar 

dijadikan satu sebagai arsip bagian keuangan lalu diserahkan ke bagian 

akuntansi. 

f. Bagian akuntansi mencatat dokumen tersebut ke dalam Buku Bank. 

g. Setiap bulan perusahaan mendapatkan laporan dari Bank berupa 

Rekening Koran sebagai sumber pencocokkan antara Buku Bank dengan 

Saldo sesungguhnya di Bank.  

h. Untuk pembayaran jasa makloon  saat jatuh tempo atau saat 

penerimaaan barang,  bagian keuangan mencocokan bukti penerimaan 

barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota pembelian jasa 

makloon yang sudah dibuat bagian akuntansi, kemudian setelah cocok 

membuat bukti kas keluar atau tanda terima yang diserahkan kepada 

seksi kassa setelah diotorisasi. Kemudian seksi kassa membayar jasa 

makloon dan dicatat dalam buku kas.  Lalu  bagian kassa menyerahkan 

rangkap bukti kas keluar kepada bagian keuangan untuk dicatat pada 

jurnal pengeluaran kas. 
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i. Setiap akhir bulan diadakan cross-check antara buku kas bagian kassa 

dengan jurnal bagian keuangan  (jasa makloon), dan kartu hutang,  

jurnal pengeluaran kas serta laporan Bank terhadap pelunasan  kepada 

supplier. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas 

pada CV. Garuda Plastik sudah cukup lengkap dan berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TEMUAN 
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Berdasarkan evaluasi sistem akuntansi pembelian kredit bahan  baku dan 

pengeluaran kas pada CV. Garuda Plastik dapat ditemukan beberapa kelebihan dan 

kelemahan. 

A. Kebaikan Sistem Akuntansi Pembelian Kredit dan Pengeluaran Kas Pada        

CV. Garuda Plastik  

Sistem akuntansi pembelian kredit dan pengeluaran kas sudah cukup baik. Ini 

dapat dilihat dari fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang 

digunakan serta prosedurnya. 

1. Fungsi yang terkait 

a. Di dalam fungsi ini sudah terdapat pemisahan fungsi antara fungsi 

pembelian dengan fungsi penerimaan serta pemisahan fungsi pembelian 

dengan akuntansi. Walaupun fungsi penerimaan melakukan tugasnya 

sendiri, tetapi berada di dalam pengawasan fungsi gudang yang tugasnya 

hanya menerima barang dan mencatatnya dalam catatan penerimaan 

barang, yang nantinya diserahkan ke bagian gudang untuk dibuat bukti 

penerimaan barang. Pemisahan fungsi penerimaan dengan fungsi 

pembelian dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan internal dalam 

pelaksanaan transaksi pembelian. Pemisahan fungsi ini akan dapat 

mengurangi resiko diterimanya barang yang tidak dipesan oleh 

perusahaan yang tidak sesuai dengan jenis, spesifikasi, kuantitas, dan 

mutu barang, serta tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 

surat order pembelian.  
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Selain itu terdapat juga pemisahan fungsi penerimaan, gudang, dan 

pengeluaran barang. Ini dilakukan untuk memudahkan pengecekan 

intern, antara barang masuk, penyimpanan, serta pengeluaran barang. 

b. Sudah terdapat pemisahan fungsi pembelian dengan fungsi akuntansi. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan 

menjamin ketelitian serta keandalan data akuntansi. 

c. Pada sistem pengeluaran kas sudah terdapat pemisahan fungsi akuntansi 

dengan fungsi keuangan. 

Pemisahan fungsi ini bertujuan agar pencatatan akuntansi yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas 

semua mutasi kas yang dikelola oleh bagian keuangan. Baik untuk 

transaksi pembelian bahan baku (rekening bilyet giro), maupun transaksi 

pembelian jasa makloon (dipegang oleh bagian kassa, sebagai bagian 

yang mengeluarkan kas setelah mendapat otorisasi dari bagian 

keuangan). 

d. Transaksi pembelian dan pengeluaran kas melibatkan lebih dari satu 

orang atau lebih dari satu fungsi sehingga tercipta internal check antara 

fungsi satu dengan fungsi yang lain. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

a.  Ada beberapa dokumen yang sudah bernomor urut cetak, seperti nota 

pembelian, bukti penerimaan barang, bukti kas keluar, dan rekening 
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bilyet giro. Sedangkan seperti permintaan pembelian, order pembelian, 

order pembelian makloon, surat jalan makloon, belum bernomor urut 

cetak. 

b.   Dokumen yang digunakan telah diotorisasi oleh bagian yang berwenang. 

Untuk mengajukan permintaan pembelian bagian gudang membuat 

permintaan pembeli yang ditandatangani oleh bagian gudang dan 

disetujui oleh direktur utama. Setelah disetujuinya permintaan 

pembelian, bagian pembelian membuat order pembelian yang dibuat 

rangkap empat yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian dan 

disetujui oleh  pemasok setelah terjadi kesepakatan transaksi. Dengan 

surat order pembelian inilah perusahaan memulai proses pengadaan 

barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan 

timbulnya kewajiban perusahaan kepada  pihak luar. 

c. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi gudang dan 

ditandatangani oleh bagian produksi saat bahan baku  yang nantinya siap 

untuk diproses. 

d.  Dokumen bilyet giro telah diotorisasi oleh direktur utama, sedangkan 

untuk bukti pengeluaran kas telah diotorisasi oleh bagian keuangan. 

 

3. Catatan akuntansi yang digunakan  

a.  Pada CV. Garuda Plastik pencatatan terjadinya utang didasarkan pada 

alat pembayaran bilyet giro yang didukung dokumen nota pembelian, 
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bukti penerimaan barang, dan order pembelian yang dicatat oleh bagian 

akuntansi ke kartu hutang, kartu persediaan, dan buku harian pembelian. 

Pencatatan terjadinya utang untuk jasa makloon, didasarkan pada bukti 

kas keluar atau tanda terima yang didukung oleh dokumen bukti 

penerimaan barang jasa makloon, surat jalan makloon, dan nota 

pembelian makloon. Dengan dilampiri semua dokumen pendukung pada 

bukti pengeluaran kas/ bilyet giro, maka kewajiban yang dicatat adalah 

untuk barang-barang yang bener-benar dipesan oleh perusahaan sesuai 

dengan jenis, spesifikasi, kuantitas, mutu barang yang diterima serta 

waktu penerimaan yang tercantum dalam surat order pembelian.  

c. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi telah dilakukan oleh karyawan 

yang berwenang untuk itu.  Hal ini dilakukan agar nantinya semua data 

yang dibutuhkan oleh bagian akuntansi sudah tersedia sebagai sumber 

penyusunan laporan keuangan pada akhir bulan. 

d. Setiap akhir bulan dilakukan  cross check antara kartu persediaan bagian 

pembelian bahan baku dengan kartu persediaan bagian gudang bahan 

baku dan kartu kreditur bagian akuntansi utang dengan kartu kreditur 

bagian pembelian bahan baku. 

e. Setiap akhir bulan dilakukan cross check buku kas bank keluar 

bagian keuangan dengan buku kas bank keluar bagian akuntansi. 
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B. Kelemahan Sistem Akuntansi Pembelian  dan Pengeluaran pada CV. Garuda 

Plastik 

1. Fungsi yang terkait 

Saat bagian pembelian menerima bukti penerimaan barang rangkap dua dan 

surat jalan yang kemudian dicocokkan dengan order pembelian, seharusnya 

supplier yang membuat nota pembelian sedangkan bagian akuntansi hanya 

mendapatkan rangkapnya saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

kerancuan tugas masing-masing fungsi. Menurut CV. Garuda Plastik 

pembuatan nota pembelian ini digunakan sebagai dasar proses pembayaran 

bagian keuangan,  hal ini hanya merupakan perbedaan istilah saja dan 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Dokumen yang digunakan 

a. CV. Garuda Plastik tidak menggunakan kontrak perjanjian tertulis resmi 

dengan pihak lain apabila melakukan transaksi. Tetapi hanya melalui 

telepon, yang kemudian apabila telah terjadi kesepakatan, maka 

perusahaan mengirimkan penawaran jenis, kuantitas, mutu, dan syarat 

pembayaran melalui fax. Setelah pemasok menerima dan 

menyetujuinya,  maka di fax kembali ke perusahaan. 

b. Perusahaan tidak menggunakan surat perubahan order perubahan. Hal 

ini dikarenakan jarang sekali terjadi pengiriman barang yang tidak 

sesuai dengan order. Misalnya sampai terjadi salah order ataupun ada 

barang yang cacat, perubahan order hanya via telephon saja. 
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c. Dokumen permintaan pembelian, order pembelian, surat jalan baik 

untuk bahan baku maupun  jasa makloon belum bernomor urut cetak. 

Hal tersebut dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan ordeer 

pembelian yang tidak  diperlukan. 

d. Belum semua dokumen yang digunakan bernomor urut  baik tercetak 

atau ditulis urut. Hal ini dapat menimbulkan kesempatan untuk 

melakukan order pembelian atau pengeluaran kas yang tidak diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

REKOMENDASI 
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Berdasarkan temuan tersebut, kelebihan-kelebihan yang telah dimiliki oleh CV. 

Garuda Plastik dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku dan pengeluaran kas 

sebaiknya dipertahankan. Sedangkan untuk kelemahan-kelemahan yang masih ada, 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Dalam  pelaksanaan proses pembelian, hendaknya setiap fungsi melakukan 

tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Sehingga dapat diperoleh 

ketelitian serta keandalannya. Dalam hal ini adalah bukan tugas dari fungsi 

akuntansi  membuat nota pembelian yang dalam prosedur normal untuk 

ukuran standar perusahaan, nota pembelian seharusnya dibuat oleh supplier, 

sedangkan bagian akuntansi hanya bertugas untuk memeriksa kebenaran dan 

ketelitian semua catatan yang telah diterima. 

Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengantisipasi apabila perusahaan 

berkembang sistem yang berlaku benar-benar telah dilakukan oleh masing-

masing fungsi yang ada dalam sistem tersebut. 

b. Dibuat surat perjanjian tertulis yang resmi. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi adanya penyalahgunaan perjanjian, lebih-lebih untuk order 

dalam jumlah yang banyak. 

c. Perusahaan lebih baik mempersiapkan dokumen perubahan order, hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi adanya masalah dikemudian hari yang 

mungin terjadi. Misalnya dalam pencocokkan semua dokumen pendukung 

yang diperlukan bagian akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. 
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Sehingga semua transaksi yang didukung oleh semua dokumen yang ada 

dapat dipertanggung jawabkan. 

d. Dokumen-dokumen yang belum bernomor urut baik cetak maupun tertulis, 

sebaiknya mulai diberi nomor urut baik cetak ataupun tertulis. Hal ini 

memang tidak mutlak, tergantung kebutuhan perusahaan. Namun sebaiknya 

hal ini dijadikan pertimbangan perusahaan agar dapat mengantisipasi adanya 

kecurangan pihak-pihak tertentu untuk melakukan prosedur-prosedur 

pembelian maupun pengeluaran kas yang tidak diperlukan. 
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