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Evaluasi sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada supermarket asia 

makmur Boyolali 

 

Disusun Oleh: 

Siti Jayariyah 

F.3302103 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Supermarket Asia Makmur merupakan salah satu dari sekian banyak 

pusat perbelanjaan yang ada di Boyolali. Sebagai perusahaan dagang yang 

bergerak di bidang bisnis eceran (retail), Supermarket Asia Makmur berusaha 

memberikan fasilitas-fasilitas untuk dapat memuaskan konsumen, seperti interior 

design, kelengkapan barang, kenyamanan berbelanja, kelengkapan fasilitas, dll. 

Hal itu dilakukan dalam rangka menciptakan ciri khas/kelebihan yang menjadi 

daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk berbelanja. 

Supermarket Asia Makmur berdiri pada tanggal 23 Maret 2002, dengan 

luas bangunan 150 meter persegi, berjumlah 3 lantai dan terletak di Jalan 

Pandanaran No. 55 Boyolali. Dengan letaknya yang cukup strategis, yaitu berada 

di tengah-tengah kota Boyolali, diharapkan keberadaannya mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen di wilayah Boyolali dan sekitarnya. Supermarket Asia 
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Makmur didirikan oleh H. Hayari dan istrinya yang bernama Hj. Murdiningsih. 

Dalam hal ini, Hj. Murdiningsih bertindak sebagai direktur dalam perusahaan. 

Beberapa tahun sebelum berdirinya, pemilik perusahaan telah memulai 

usahanya, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Pada waktu itu perusahaan 

banyak mengalami permasalahan, yang menyebabkan pemilik memutuskan 

untuk menutup usahanya. Selain karena persaingan yang semakin ketat, 

pengelolaan dan manajemen yang kurang memadai juga menjadi salah satu 

penyebabnya. Oleh karena itu, dengan manajemen dan pengelolaan yang baru ini 

perusahaan telah banyak melakukan berbagai langkah perbaikan, baik dari segi 

sumber daya manusia maupun sistem yang digunakan. 

Barang-barang yang tersedia di Supermarket Asia Makmur berjumlah 

lebih dari 20.000 item barang. Barang-barang tersebut diperoleh dari beberapa 

pemasok seperti, Elang Mas (Unilever), Cusson Indonesia, Indomarco, Frisian 

Flag, Cemaco, Bumi Putra, Sagitarius, dll. Supermarket Asia Makmur dalam 

operasi usahanya mengelompokkan tiap-tiap item barang ke dalam 9 departemen, 

antara lain: 

1. Makanan dan minuman 

2. Kosmetik, obat, dan rokok 

3. Susu 

4. Biskuit, cokelat, dan permen 

5. Perlengkapan rumah tangga 

6. Pakaian 

7. Alat tulis kantor 
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8. Bahan kapas 

9. Perawatan badan dan rambut 

 

B. Kegiatan dan Perkembangan Usaha 

Sebagai prinsip usahanya, perusahaan senantiasa berupaya untuk 

menyediakan beraneka ragam barang-barang kebutuhan masyarakat dengan 

kualitas yang baik dan dengan harga yang sesuai. Kondisi ruangan toko yang 

sejuk dan nyaman yang dilengkapi dengan berbagai sarana pelengkap berbelanja 

dipadukan dengan keterampilan pramuniaga dalam melayani pembeli merupakan 

upaya perusahaan dalam mengutamakan kepuasan konsumen. Hal ini merupakan 

salah satu kunci utama keberhasilan usaha perusahaan selama ini. 

Kegiatan utama dari Supermarket Asia Makmur adalah melakukan 

pembelian barang dagangan, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. 

Perusahaan dalam pengadaan barang dilakukan melalui pembelian secara kredit. 

Sedangkan penjualan perusahaan dilakukan secara tunai. 

 

C. Struktur Organisasi Perusahaan 

Perusahaan memerlukan struktur organisasi yang disusun dengan tepat 

untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Struktur 

organisasi mempunyai peranan yang penting untuk mengatur tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai perusahaan untuk mengetahui 

arah dan tindakan yang harus dipertanggung jawabkan dalam mencapai tujuan 
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perusahaan. Adapun struktur organisasi pada Supermarket Asia Makmur, dapat 

dilihat pada Gambar I.I 
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Gambar I.I 
Struktur Organisasi Supermarket Asia Makmur Boyolali 

 

 

D. Deskripsi Jabatan 

Untuk dapat memberikan gambaran masing-masing fungsi dalam struktur  

organisasi tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai tugas dan tanggung  

jawabnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Direktur 

a. Menetapkan tujuan perusahaan. 

b. Menetapkan dan membuat segala keputusan yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan. 

c. Merumuskan program kerja jangka pendek dan jangka panjang. 

2. Manajer Operasional 

a. Bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan dan usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Chief Kasir 

Kasir 

Pramuniaga Cleaning Service 
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b. Memberi tugas kepada karyawan yang berhubungan dengan masing-

masing bagian serta memberikan tanggung jawab atas tugas yang telah 

diberikannya. 

c. Mengadakan pengawasan terhadap program kerja Supermarket Asia 

Makmur. 

d. Bertugas dan bertanggung jawab pada pengadaan barang yang akan dijual, 

sehingga dituntut untuk dapat bekerja sama dengan pemasok, untuk 

mendapatkan harga yang paling rendah. 

e. Bertanggung jawab atas pembelian barang-barang yang dilakukan 

perusahaan, sehingga semua pembelian dan barang yang masuk dapat 

dikoordinir dengan baik. 

3.  Staf Finance/Keuangan 

Bertanggung jawab dalam mengatur aliran kas, baik kas masuk maupun 

keluar, dan bertanggung jawab atas pemberian gaji karyawan. 

4.  Staf Akuntansi 

Bertugas melakukan pembukuan terhadap transaksi yang terjadi di 

perusahaan dan membuat laporan keuangan perusahaan pada tiap akhir 

periode yang ditentukan. 

5.  Supervisor 

a.  Bertugas mengawasi karyawan/pegawai dibawahnya, yaitu pramuniaga. 

b. Bertugas mengatur dan mengawasi pengadaan barang-barang untuk 

keperluan yang berkaitan dengan setiap departemen yang dipimpinnya. 

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



 

 

                                                                                                                                    7 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

6.  Kepala Gudang 

Bertugas mengatur dan mengawasi barang-barang yang berada di gudang, 

meliputi permintaan barang, penerimaan barang, pengaturan administrasi 

barang, dan inventaris barang di gudang. 

7.  Staf Gudang 

a. Bertugas memeriksa barang yang masuk, apakah sudah sesuai dengan 

pesanan atau tidak. 

b. Melakukan input pembelian dan menangani retur pembelian barang. 

8.  Security 

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan toko, 

seperti menjaga keamanan inventaris toko. 

9.  Chief Kasir 

Bertugas menangani kas di bagian toko yang berasal dari penjualan. 

10.  Kasir 

a.  Bertanggung jawab terhadap keamanan keuangan perusahaan dan jumlah 

uang yang ada di dalam mesin register selama bertugas. 

b.   Bertugas menerima pembayaran secara langsung dari pembeli. 

c. Bertugas melaporkan hasil penjualan kepada chief kasir. 

11.  Pramuniaga 

a.  Bertugas menjaga etalase dan melayani konsumen dengan ramah. 

b. Memberikan informasi mengenai barang yang ditawarkan, apabila 

konsumen membutuhkan. 

c.  Memeriksa label harga dan menuliskan nota pembelian. 
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d. Memeriksa persediaan barang yang ada di etalase toko dan menjaga 

kerapian barang yang dipajang di etalase. 

e. Melayani segala pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

12. Cleaning Service 

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan, baik di bagian toko 

maupun di bagian kantor. 

 

E. Personalia Perusahaan 

1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang ada di Supermarket Asia Makmur untuk saat ini 

berjumlah 29 orang, dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel I.I 

Klasifikasi Tenaga Kerja di Supermarket 

Asia Makmur Boyolali 

No. Keterangan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6. 

7. 

Direktur 

Manajer Operasioanal 

Staf Finance/Keuangan 

Staf Akuntansi 

Kepala Gudang 

Staf Gudang 

Supervisor 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Security 

Chief Kasir 

Kasir 

Pramuniaga 

Cleaning Service 

2 

1 

3 

13 

1 

 Jumlah Tenaga Kerja 29 

 

Sumber: Data Sudah Diolah 

2. Hari Kerja 

Supermarket Asia Makmur buka selama 7 hari dalam satu minggu, 

kecuali pada hari besar. Jadi karyawan toko masuk 7 hari kerja, libur satu kali 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan karyawan kantor dan 

bagian gudang masuk 6 hari kerja. 

3. Jam Kerja 

Jam keja untuk karyawan toko adalah 8 jam, terdiri dari 2 shift, yaitu: 

Shift I: 08.00-16.00 WIB, dengan jam istirahat: 13.00-14.00 WIB 

Shift II: 13.00-21.00 WIB, dengan jam istirahat: 15.00-16.00 WIB. 

 Sedangkan untuk karyawan kantor dan gudang  adalah: 

Senin-Jum’at: 08.00-16.00 WIB, dengan jam istirahat: 12.00-13.00 WIB, 

kecuali untuk hari jum’at jam istirahat: 11.30-13.30 WIB 

Sabtu: 08.00-14.00 WIB, dengan jam istirahat: 12.00-13.00 WIB 
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4.  Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur 

adalah upah bulanan, yang diberikan setiap akhir bulan. Upah lembur 

diberikan kepada karyawan, misalnya pada hari besar dengan upah dua kali 

gaji biasa. 

5.  Kesejahteraan karyawan  

Jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh Supermarket Asia 

Makmur, antara lain: 

a. Tunjangan Hari Raya 

b. Tunjangan Kesehatan 

c. Pakaian seragam 

 
F. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-

besarnya. Demikian halnya dengan perusahaan dagang, dimana kegiatan 

utamanya adalah melakukan pembelian barang dagangan kemudian menjualnya 

kembali kepada konsumen. Laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan 

usahanya selain untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan juga 

untuk mengembangkan perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan 

lain.  

Perkembangan dunia usaha dan  daya saing yang semakin ketat dalam 

bidang ekonomi, menuntut adanya suatu pengelolaan perusahaan yang baik, yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Sikap profesionalisme dari setiap 
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elemen yang ada dalam organisasi perusahaan juga sangat diperlukan untuk 

menjamin perusahaan tetap berada pada kondisi yang optimal. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mendukung 

aktivitas-aktivitas perusahaan, salah satunya adalah sistem yang digunakan dalam 

perusahaan, termasuk didalamnya sistem pengadaan barang. Apalagi bagi 

perusahaan dagang, sistem pembelian atau pengadaan barang yang memadai 

sangat menunjang keberhasilan perusahaan terutama berkaitan dengan 

kemampuan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Siklus pembelian yang ada dalam perusahaan meliputi semua proses 

mulai dari order pembelian sampai dengan pengeluaran kas kepada supplier 

perusahaan. Terdapat banyak informasi yang diperlukan oleh manajemen 

berkaitan dengan siklus pembelian sampai dengan pengeluaran kas, sehingga 

disusunlah sistem akuntansi untuk mendukung diperolehnya informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Tujuan penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi 

(2001: 19-20), yaitu. 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru 

2. Untuk memperbaiki informasi 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 akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 
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Aspek lain yang penting dalam sistem akuntansi adalah penerapan oleh 

manajemen perusahaan dan sistem pengawasan oleh Sistem pengendalian Intern 

perusahaan. SPI merupakan cara pengawasan yang dilakukan tidak secara 

langsung, sehingga fungsi yang diawasi tidak dapat merasakan secara langsung 

pengawasan tersebut. SPI diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Supermarket Asia 

Makmur Boyolali. Supermarket Asia Makmur berdiri pada tanggal 23 Maret 

2002, tepatnya di Jalan Pandanaran No. 55 Boyolali. Dengan letaknya yang 

cukup strategis, diharapkan keberadaannya mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen di wilayah Boyolali dan sekitarnya.  

Masyarakat dewasa ini banyak yang beralih dari  pasar tradisional ke 

supermarket-supermarket atau departemen store yang mempunyai kelebihan 

dalam hal efisiensi, kelengkapan barang, fasilitas, dan kenyamanan dalam 

berbelanja. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan yang bergerak dalam 

bidang ini   untuk terus eksis menggeluti  bidang usahanya.  

Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan dagang pada 

umumnya adalah bagaimana menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Demikian halnya dengan Supermarket Asia Makmur, dalam usianya 

yang masih tergolong muda, perusahaan dituntut dapat bersaing dengan 

perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. 

Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Supermarket Asia Makmur 

yaitu dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Hal ini 
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dilakukan untuk menjaga loyalitas konsumen dalam berbelanja. Disamping itu, 

Supermarket Asia Makmur juga berusaha menetapkan harga jual yang lebih 

rendah dibanding dengan supermarket  lain yang ada di Boyolali. 

 Untuk dapat menetapkan harga jual yang dapat bersaing dengan sarana 

perbelanjaan lainnya, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengadaan barang,  

termasuk didalamnya ketepatan dalam menentukan supplier, sistem yang 

diterapkan, serta fungsi-fungsi yang terkait didalamnya. Sehingga perlu disusun 

suatu sistem akuntansi yang tepat guna menunjang keberhasilan perusahaan 

dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dengan baik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah Sistem Akuntansi terhadap pengadaan barang dagangan 

yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur  dengan mengambil judul “ 

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BARANG DAGANGAN 

PADA SUPERMARKET ASIA MAKMUR BOYOLALI”. 

 

G. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasannya, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Bagaimana sistem akuntansi pembelian barang dagangan  pada   Supermarket 

Asia Makmur Boyolali dan penerapannya agar dapat mencegah aktivitas yang 

merugikan perusahaan?  

2.   Apa saja kelebihan dan kelemahan dari sistem akuntansi pembelian barang 

dagangan yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur Boyolali? 

 
H. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan 

manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang sistem akuntansi pembelian barang 

dagangan yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur Boyolali. 

2.  Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi pembelian barang dagangan, 

untuk menentukan apakah sistem tersebut telah disusun dengan memadai, dan 

untuk mengetaui kelebihan dan kelemahan dari sistem akuntansi yang 

diterapkan. 

 
L. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

      Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan guna mengambil 

kebijakan yang tepat terhadap Sistem Pengendalian Intern yang telah 

diterapkan.  
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2. Bagi pembaca lainnya 

      Merupakan tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa 

jurusan akuntansi yang sedang menyusun tugas akhir dengan permasalahan 

yang sama. 

 

J. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan proses mencari, mendapatkan data, untuk 

selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Untuk 

mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu 

digunakan metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah studi kasus, 

karena mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam 

dengan memfokuskan pada satu masalah. Penelitian ini dilaksanakan di 

Supermarket Asia Makmur yang berlokasi di Jalan Pandanaran  No. 55 

Boyolali. 

2.   Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,  

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1989:55)  

b. Data Sekunder 

                        Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

perusahaan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung atau tidak langsung yang dilaksanakan dengan 

tatap muka dengan karyawan perusahaan. 

b. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku/referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

c.  Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung mengenai kegiatan 

yang dilakukan. 

 

 

BAB 11 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem dan prosedur, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Sistem menurut  Cole dalam  Baridwan (1990: 3) adalah suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk 
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melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 

Sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani 

(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau 

lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

b. Sistem menurut Mulyadi (2001: 5) adalah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah 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-ulang. 

 

 

2. Pengertian Sistem Akuntansi 

             Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem akuntansi, 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Sistem akuntansi menurut  Stettler dalam  Baridwan (1990: 3) adalah 

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

digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan 

ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam 

bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk 

mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan 
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seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah 

untuk menilai hasil operasi. 

b. Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001: 3) adalah organisasi, 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

      Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi 

(2001: 19-20) adalah sebagai berikut. 

1). Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. 

2). Untuk memperbaiki informasi 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 akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 

mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan. 

4). Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

        Terdapat beberapa pengertian Sistem Pengendalian Intern, antara 

lain sebagai berikut. 
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a. Pengendalian intern menurut SA Seksi 319 paragraf 06 adalah suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini. 

1). Keandalan pelaporan keuangan. 

2). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3). Efektivitas dan efisiensi operasi. 

b. Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001: 163) adalah 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi Sistem 

Pengendalian Intern tersebut menekankan pada tujuan yang hendak 

dicapai, yaitu. 

1). Menjaga kekayaan organisasi 

2). Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3). Mendorong efisiensi 

4). Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Sistem Pengendalian Intern menurut tujuannya dibagi menjadi dua, 

yaitu. 

1. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control), yaitu 

merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
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dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

2. Pengendalian intern administratif, yaitu meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi 

(2001:164), adalah sebagai berikut. 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas.  

      Prinsip-prinsip pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, 

dan biaya. 

      Sistem otorisasi yang dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang 

memiliki wewenang dalam perusahaan, akan menjadi masukan 

yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. 
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3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

Cara-cara yang ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktik 

yang sehat, adalah sebagai berikut. 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang 

berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan 

diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 

akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada 

campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 

d. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin untuk menjaga 

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dan 

catatannya. 

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yang lain. 

4. Karyawan yang mutumya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

               Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya, cara yang dapat ditempuh, antara lain. 
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a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 

oleh pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaannya. 

4.  Hubungan antara Sistem Akuntansi dan  Sistem Pengendalian Intern. 

       Sistem Akuntansi mencakup sumber daya keuangan sebuah 

perusahaan. Sumber daya tersebut harus dilindungi dari kegiatan yang 

dapat merugikan perusahaan. Perlindungan aktiva memerlukan 

pertimbangan dan implementasi dari Sistem Pengendalian Intern. Selain 

itu Sistem Pengendalian Intern juga menyelenggarakan fungsi lain seperti 

membantu memastikan proses keakuratan data akuntansi dan membantu 

meningkatkan efisiensi secara operasional dalam perusahaan. 

Untuk menghasilkan data akuntansi yang berkualitas dan dapat 

diandalkan dalam pengambilan keputusan, data haruslah diproses dengan 

baik. Sistem Akuntansi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian 

Intern, oleh karena itu sistem akuntansi disusun haruslah menyerap 

prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern. Apabila dalam suatu 

perusahaan memiliki Sistem Akuntansi yang baik, maka Sistem 

Pengendalian Intern yang ada sudah berjalan secara efektif. 

5. Sistem Akuntansi Pembelian 

a. Fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

1). Fungsi Gudang 
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      Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan 

pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang 

dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi 

penerimaan. 

2). Fungsi Pembelian 

     Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih. 

3). Fungsi penerimaan 

      Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang 

diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya 

barang tersebut diterima oleh perusahaan. 

4).  Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah 

fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi 

pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi 

pembelian ke dalam register Bukti Kas Keluar dan untuk 

menyelenggarakan arsip dokumen sumber (BKK) yang berfungsi 

sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai 

buku pembantu utang. Sedangkan fungsi pencatat persediaan 
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bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang 

dibeli ke dalam kartu persediaan. 

b. Dokumen yang Digunakan 

1). Surat Permintaan Pembelian 

   Dokumen ini diisi oleh bagian gudang/fungsi pemakai barang 

untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang 

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

tersebut. 

2). Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi 

barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi dan 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

 

3). Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok 

yang telah dipilih. 

4). Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan 

bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, 

spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam 

Surat Order Pembelian. 

5). Surat perubahan Order Pembelian 
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Dokumen ini digunakan apabila perusahaan melakukan perubahan 

terhadap isi Surat Order Pembelian yang sebelumnya telah 

diterbitkan. 

6). Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi sebagi dasar pencatatan 

transaksi pembelian. 

c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

1). Register Bukti Kas Keluar 

     Register Bukti Kas Keluar digunakan jika pencatatan utang 

perusahaan menggunakan voucher payable procedure 

2). Jurnal Pembelian 

     Jurnal pembelian digunakan apabila pencatatan utang perusahaan 

menggunakan account payable procedure. 

 

3). Kartu Utang 

Kartu utang digunakan apabila pencatatan utang perusahaan 

menggunakan account payable procedure. Jika pencatatan utang 

perusahaan menggunakan voucher payable procedure yang 

berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip Bukti Kas Keluar 

yang belum dibayar. 

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembelian 

1). Prosedur permintaan pembelian 
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     Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan 

pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada 

fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya 

untuk barang-barang yang langsung dipakai, fungsi yang memakai 

barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi 

pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian.  

2). Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan  pemasok 

     Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat 

permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk 

memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat 

pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok 

yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh 

perusahaan. 

 

3). Prosedur order pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order 

pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan 

kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan  (misalnya 

fungsi penerimaan, fungsi peminta barang, dan fungsi pencatat 

utang) mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

4). Prosedur penerimaan barang 
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Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan 

mengenai  jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari 

pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang 

untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. 

5). Prosedur pencatatan utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi  memeriksa dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan pembelian (Surat Order 

Pembelian, Laporan Penerimaan Barang, dan faktur dari pemasok) 

dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan 

dokumen-dokumen sumber sebagai catatan utang. 

6). Prosedur distribusi pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang di debit dari 

transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan 

manajemen. 

 

B. Sistem Akuntansi Pembelian Barang Dagangan Pada Supermarket Asia 

Makmur Boyolali 

1. Fungsi yang Terkait 

Untuk melaksanakan semua tahap transaksi, suatu fungsi tidak boleh 

diberi tanggungjawab penuh dalam melaksanakannya. Dengan demikian, 

dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat internal check diantara fungsi 

atau unit organisasi pelaksana. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam 

transaksi pembelian pada Supermarket Asia Makmur adalah sebagai berikut. 
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a. Fungsi Pembelian 

      Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memeriksa stock barang 

dalam kartu stock barang. Fungsi pembelian juga bertanggung jawab 

untuk melaksanakan order pembelian kepada pemasok dengan 

mengeluarkan Surat Order Pembelian atas persetujuan dari manajer 

operasional. 

b. Fungsi Gudang 

      Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim 

dari pemasok, membandingkan antara Surat Order Pembelian dengan 

faktur tembusan dari pemasok, untuk memeriksa barang yang diterima 

apakah sesuai dengan pesanan, baik jenis, spesifikasi, maupun 

kuantitasnya. Selain itu fungsi gudang juga bertanggung jawab untuk 

melakukan input data atas barang yang diterima ke dalam kartu stock 

barang dan memberi cap tanggal jatuh tempo pada faktur tembusan yang 

dikirim oleh pemasok, serta membuat print out atas data yang diinput 

dalam kartu stock barang. 

c. Fungsi Keuangan 

      Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mencocokkan antara faktur 

tembusan dan print out yang diterima dari fungsi gudang, serta 

menjadwalkan jatuh tempo pembayaran utang kepada pemasok. Setelah 

tanggal jatuh tempo, fungsi keuangan akan menerima faktur asli dari 

pemasok sebagai bukti penagihan. Fungsi keuangan juga bertanggung 

jawab untuk membuat bukti pembayaran dan memberi “cap lunas” bukti 
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pembayaran tersebut setelah fungsi keuangan melakukan pembayaran 

utang kepada pemasok. Fungsi keuangan melakukan pembayaran disertai 

pengembalian faktur tembusan kepada pemasok. 

d. Fungsi Akuntansi 

      Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan 

transaksi pembelian dan pengeluaran kas ke dalam buku pembantu utang. 

2. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembelian  

Untuk memudahkan pemahaman mengenai proses transaksi 

pembelian dari awal sampai akhir, maka dibutlah jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi pembelian. Adapun jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi pembelian yang diterapkan pada Supermarket 

Asia Makmur Boyolali adalah sebagai berikut. 

a. Prosedur Order Pembelian 

Dalam hal ini, tidak terdapat prosedur permintaan dan penawaran harga 

karena pada sistem pengadaan barang yang dilaksanakan pada 

Supermarket Asia Makmur sifanya berulang kali terjadi. Dalam prosedur 

ini bagian pembelian mengirim Surat Order Pembelian kepada pemasok 

yang dipilih dan memberitahukan kepada fungsi lain yaitu fungsi gudang. 

b. Prosedur Penerimaan Barang 

Dalam prosedur ini, yang bertanggung jawab sebagai fungsi penerima 

barang adalah fungsi gudang. Fungsi gudang melakukan pemeriksaan 

mengenai jenis, spesifikasi, dan kuantitas barang yang diterima dari 

pemasok, kemudian membuat print out data yang diinput dari faktur yang 
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diterima dari pemasok. Print out tersebut berfungsi sebagai laporan 

penerimaan barang dari pemasok. 

c. Prosedur Pencatatan Utang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi pembelian, yaitu faktur tembusan dari 

pemasok dan print out yang dibuat oleh fungsi gudang dan 

menyelenggarakan pencatatan utang. 

d. Prosedur Pembayaran Utang dan Pengeluaran Kas 

      Dalam prosedur ini, fungsi keuangan menerima faktur asli dari pemasok 

sebagai bukti penagihan. Fungsi keuangan melakukan pembayaran 

kepada pemasok dan mengembalikan faktur tembusan kepada pemasok. 

Sedangkan fungsi akuntansi menyelenggarakan pencatatan transaksi 

pengeluaran kas berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan transaksi tersebut, seperti faktur asli dari pemasok dan bukti 

pembayaran. 

3. Dokumen yang Digunakan 

            Dokumen merupakan media yang digunakan untuk merekam 

penggunaan wewenang untuk memberi otorisasi terlaksananya transaksi 

dalam organisasi. Dokumen juga dipakai sebagai dasar untuk pencatatan 

transaksi dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu penggunaan dokumen 

harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 

Adapun dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian pada 

Supermarket Asia Makmur adalah sebagai berikut. 
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a. Surat Order Pembelian 

      Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagi berikut. 

1). Surat Order Pembelian 

Dokumen ini merupakan dokumen asli, yaitu lembar pertama Surat 

Order Pembelian yang dikirim kepada pemasok sebagai order resmi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

2). Tembusan fungsi gudang 

Tembusan Surat Order Pembelian ini dikirim ke fungsi gudang 

sebagai otorisasi untuk menerima barang dan digunakan untuk 

membandingkan antara pesanan dengan barang yang diterima baik 

jenis, spesifikasi, maupun kuantitasnya. 

 

3). Arsip Pemasok 

Tembusan Surat Order Pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian 

sebagai arsip. 

b. Print Out 

Dokumen ini merupakan print out hasil input data barang yang diterima 

dari pemasok dan berfungsi untuk menunjukkan bahwa barang telah 

diterima dan telah memenuhi jenis, spesifikasi, dan kuantitas seperti yang 

tercantum dalam Surat Order Pembelian. 

c. Faktur Tembusan dari Pemasok 
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Dokumen ini merupakan surat pengantar yang dikirim oleh pemasok pada 

saat barang diterima dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan input 

data oleh fungsi gudang. Dokumen ini juga digunakan untuk 

menjadwalkan jatuh tempo pembayaran utang kepada pemasok dan dasar 

pencatatan utang. 

d. Faktur Asli dari Pemasok 

Dokumen ini diterima dari pemasok pada saat tanggal jatuh tempo 

pembayaran utang dan sebagai bukti penagihan yang dikirim oleh 

pemasok kepada fungsi keuangan. 

e. Bukti Pembayaran 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi keuangan sebagai tanda terima bahwa 

perusahaan telah melakukan pembayaran kepada pemasok dan digunakan 

sebagai dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas pada fungsi akuntansi. 

 

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan  

Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam 

dalam formulir atau dokumen dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat 

ketelitian dan keandalan yang tinggi. Adapun catatan akuntansi yang 

digunakan dalam transaksi pembelian pada Supermarket Asia Makmur adalah 

sebagai berikut. 

a. Kartu Stock Barang 

Kartu stock barang digunakan untuk mencatat barang-barang yang masuk 

atau yang diterima dari pemasok. Sedangkan barang-barang yang keluar 
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secara otomatis sudah mengurangi stock barang pada saat barang terjual. 

Karena penyelenggaraan kartu stock barang di bagian gudang sudah 

terkomputerisasi secara on line dengan bagian toko. Sehingga pada saat 

terjadi penjualan akan mengurangi persediaan di gudang. 

b. Buku Pembantu Utang 

Buku pembantu utang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok 

pada saat terjadi transaksi pembelian. 

5. Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Pembelian 

Berdasarkan sistem akuntansi yang diterapkan pada Supermarket Asia 

Makmur, dapat dibuat suatu bagan alir dokumen yang dapat dilihat pada 
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Gambar II.I 
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Gambar II.I 

Sistem Akuntansi Pembelian (Lanjutan) 
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Gambar II.I 
Sistem Akuntansi Pembelian (Lanjutan) 

 

 

C. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian Barang Dagangan Pada Supermarket 

Asia Makmur Boyolali 

Berdasarkan hasil perbandingan antara sistem akuntansi pembelian 

barang dagangan yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur dengan 

ketentuan yang ada, maka dapat dilihat keberhasilan perusahaan dalam 

melaksanakan sistem akuntansi yang telah ditetapkan untuk melindungi kekayaan 

perusahaan. 
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Berikut ini disajikan evaluasi sistem akuntansi pembelian barang 

dagangan pada Supermarket Asia Makmur. 

1. Fungsi yang Terkait 

a. Belum terdapat pemisahan fungsi yang memadai, seperti perangkapan 

fungsi pada bagian pengadaan barang, dimana manajer operasional 

merangkap sebagai fungsi pembelian. Demikian halnya pada fungsi 

gudang yang merangkap sebagai fungsi penerima barang. Hal ini dapat 

mempengaruhi independensi karyawan fungsi yang bersangkutan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Menurut penulis, sebaiknya fungsi gudang 

terpisah dari fungsi penerima barang, sehingga apabila terdapat kesalahan 

dapat dilakukan cross check antara kedua fungsi tersebut. 

b. Selain bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang, fungsi pembelian 

juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengecekan terhadap stock 

barang. Dalam hal ini fungsi pembelian yang menentukan kapan 

perusahaan melakukan order pembelian kepada pemasok. Menurut 

penulis, sebaiknya yang bertugas untuk melakukan pengecekan stock 

barang adalah fungsi gudang, sehingga fungsi pembelian hanya 

mengeluarkan surat order pembelian setelah menerima permintaan barang 

dari fungsi gudang. 

c. Fungsi akuntansi dan fungsi keuangan merupakan fungsi yang terpisah, 

dimana fungsi akuntansi yang merupakan fungsi pencatatan hanya 

bertanggung jawab menyelenggarakan pencatatan transaksi yang terjadi, 

sedangkan fungsi keuangan yang merupakan fungsi penyimpanan 

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



 

 

                                                                                                                                    39 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

bertanggung jawab menangani aliran kas masuk maupun keluar. Sehingga 

dengan adanya pemisahan kedua fungsi tersebut dapat menghindari 

kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan mencegah 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

d. Selalu diadakan cross check antar fungsi yang terkait dalam transaksi 

pembelian  yang pelaksanaannya minimal empat bulan sekali 

2. Dokumen yang Digunakan  

a. Surat Order Pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian, dimana 

penggunaannya dengan sepengetahuan fungsi gudang 

b. Surat Order Pembelian yang merupakan dokumen penting dalam 

transaksi pembelian, belum bernomor urut tercetak. Hal ini 

memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya. 

c. Faktur tembusan dari pemasok yang diterima perusahaan pada saat 

penerimaan barang diberi “cap tanggal jatuh tempo” oleh fungsi gudang 

untuk memastikan bahwa perusahaan masih mempunyai kewajiban 

kepada pemasok yang harus dibayar pada tanggal tersebut. 

d. Print Out penerimaan barang dibuat oleh fungsi gudang berfungsi sebagai 

laporan penerimaan barang, sebagai bukti bahwa barang yang diterima 

telah sesuai dengan Surat Order Pembelian. 

e. Bukti Pembayaran diotorisasi oleh fungsi keuangan dan diberi “cap 

lunas” sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran 

kepada pemasok. 
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f.  Faktur asli yang diterima dari pemasok sebagai bukti bahwa pemasok 

telah melakukan penagihan. 

3. Catatan Akuntansi 

a. Fungsi akuntansi tidak menyelenggarakan pembukuan dalam jurnal 

khusus maupun jurnal umum, tetapi hanya mencatat dalam buku 

pembantu utang dalam transaksi pembelian. 

b. Penyetoran kas ke bank secara harian oleh fungsi keuangan. 

c. Dalam hal mutasi barang yang masuk dan keluar dalam kartu stock 

barang di gudang, fungsi gudang hanya melakukan input data barang 

yang masuk/diterima. Sedangkan untuk mutasi barang yang keluar secara 

otomatis sudah mengurangi stock barang, karena pencatatan barang di 

bagian gudang sudah terkomputerisasi secara on line dengan bagian toko. 

Sehingga pada saat barang terjual secara otomatis akan mengurangi 

catatan pada kartu stock barang di gudang 

 

D. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Supermarket Asia Makmur  

Berdasarkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern, maka penulis 

mengevaluasi beberapa penerapan Sistem Pengendalian Intern dari sistem 

akuntansi pembelian barang dagangan pada Supermarket Asia Makmur sebagai 

berikut. 

1. Struktur Organisasi adalah kerangka (frame work) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 
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a. Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi keuangan. 

      Untuk menjamin ketelitian, keandalan, dan keakuratan data akuntansi 

yang dimiliki oleh perusahaan, maka fungsi akuntansi selaku fungsi 

pencatatan harus terpisah dari fungsi keuangan yang merupakan fungsi 

penyimpanan. 

b. Fungsi pembelian terpisah dari fungsi gudang 

      Untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan pada 

saat terjadi transaksi pembelian, maka fungsi pembelian (yang merupakan 

fungsi operasi) harus terpisah dari fungsi gudang (yang merupakan fungsi 

pencatatan). 

c. Fungsi gudang merangkap sebagai fungsi penerima barang. 

      Dalam transaksi pembelian, seharusnya fungsi gudang hanya bertanggung 

jawab dalam penyimpanan barang dan menyelenggarakan kartu gudang. 

Jadi harus dibentuk fungsi tersendiri yang bertugas untuk menerima 

barang. 

d. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. 

      Transaksi pembelian pada Supermarket Asia Makmur melibatkan 

beberapa fungsi yang terkait, antara lain: fungsi pembelian, fungsi 

gudang, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Meskipun demikian 

masih ada beberapa perangkapan fungsi, seperti fungsi gudang dan 

penerima barang berada di bawah tanggung jawab satu fungsi. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan. 
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Setiap transaksi pembelian terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. 

Tidak ada satupun transaksi yang terjadi tanpa otorisasi oleh pejabat yang 

memiliki wewenang. Otorisasi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan 

oleh yang memiliki wewenang pada dokumen sumber ataupun dokumen 

pendukung. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi 

melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian kekayaan perusahaan 

terjamin keamanan dan keandalannya. 

a. Dalam hal pengadaan barang, order pembelian kepada pemasok 

diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan mengeluarkan Surat Order 

Pembelian (SOP). Persetujuan dimulainya transaksi pembelian 

diwujudkan dalam bentuk otorisasi dari fungsi pembelian pada Surat 

Order Pembelian. 

b. Keputusan barang yang dikirim oleh pemasok dapat diterima atau tidak 

berada di tangan fungsi gudang. 

Fungsi gudang yang merangkap sebagai penerima barang terlebih dahulu 

memeriksa barang yang diterima dari pemasok dengan 

membandingkannya dengan Surat Order Pembelian yang diterima dari 

fungsi pembelian. Setelah barang yang diterima sesuai dengan pesanan, 

fungsi gudang baru membuat print out penerimaan barang 

c. Bukti Pembayaran diotorisasi oleh fungsi keuangan 

      Bukti pembayaran dibuat apabila pemasok telah melakukan penagihan 

kepada perusahaan. Setelah fungsi keuangan melakukan pembayaran, 
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Bukti Pembayaran diberi “cap lunas” dan fungsi keuangan menerima 

faktur asli dari pemasok. 

d. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

      Dalam sistem akuntansi pembelian yang ada dalam perusahaan, 

seharusnya pencatatan oleh fungsi akuntansi harus didasarkan pada 

dokumen sumber (SOP) dan dokumen pendukung, seperti Laporan 

Penerimaan Barang. SOP tersebut dibuat rangkap 3 yang didistribusikan 

kepada pemasok, fungsi gudang, dan digunakan sebagai arsip pada fungsi 

pembelian. Menurut penulis, SOP sebaiknya dibuat minimal rangkap 5, 

dua diantaranya didistribusikan kepada fungsi akuntansi dan fungsi 

penerimaan (jika ada). 

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan 

yang berwenang untuk melaksanakannya. 

      Setiap transaksi pembelian yang terjadi diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi. Selain menyelenggarakan pembukuan, fungsi akuntansi juga 

menyelenggarakan arsip dokumen yang berhubungan dengan transaksi 

tersebut. 

3. Praktik yang Sehat 

Pembagian tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik, 

jika tidak diciptakan langkah-langkah untuk menjamin adanya praktik yang 

sehat dalam melaksanakannya.  Langkah-langkah yang ditempuh oleh 
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Supermarket Asia Makmur dalam rangka menciptakan praktik yang sehat 

adalah sebagai berikut. 

a. Supermarket Asia Makmur belum menggunakan formulir bernomor urut 

tercetak dalam transaksi pembelian, khususnya pada Surat Order 

Pembelian. Surat Order Pembelian merupakan dokumen penting dalam 

transaksi pembelian. Sehingga penggunaan nomor urut tercetak berfungsi 

untuk mengantisipasi penggunaan yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan oleh yang berwenang. 

b. Dilaksanakan pemeriksaan kepada setiap fungsi terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya oleh manajer operasional dengan jadwal yang tidak 

teratur. 

c. Dalam transaksi pembelian tidak hanya dilaksanakan oleh satu orang 

/fungsi melainkan melibatkan beberapa fungsi, seperti fungsi pembelian, 

fungsi gudang, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dengan 

dilibatkannya beberapa fungsi tersebut secara tidak langsung proses 

internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap fungsi dapat dijalankan. 

d. Suparmarket Asia Makmur tidak menerapkan rotasi jabatan terhadap 

tugas dan tanggung jawab karyawan setiap fungsi. Menurut penulis, hal 

ini memang tidak perlu dilakukan, mengingat jumlah karyawan yang 

terbatas yang jika dilaksanakan akan mengakibatkan kinerja karyawan 

tidak efektif. 

e. Supermarket Asia Makmur memberikan cuti bagi semua karyawan 

selama 12 hari dalam setahun. Pengambilan cuti tersebut tidak dapat 
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dikompensasi dengan uang maupun barang. Pemberian cuti kepada 

karyawan sangat tepat dilaksanakan untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Karena selama 

cuti, tugas karyawan yang bersangkutan digantikan sementara, selama 

pekerjaan tersebut bisa ditangani oleh karyawan lain. Meskipun demikian, 

pemberian cuti tersebut masih memungkinkan adanya kelemahan, karena 

karyawan yang menggantikan sementara belum tentu mempunyai 

kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.  

f. Selalu diadakan cross check antar fungsi yang pelaksanaannya dilakukan 

minimal 4 bulan sekali. 

g. Supermarket Asia Makmur tidak membentuk pengawas intern yang 

bersifat independen, melainkan pemilik perusahaan memberi kepercayaan 

kepada manajer operasional untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

setiap unit organisasi. 

 

 

h. Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten cara yang ditempuh 

oleh Supermarket Asia Makmur adalah: 

a. Pada saat perekrutan karyawan dilakukan dengan tes wawancara dan tes 

tertulis. 

b. Latar belakang pendidikan karyawan harus berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh tanggung jawab pekerjaannya 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai sistem akuntansi pembelian 

barang dagangan yang diterapkan oleh Supermarket Asia Makmur, maka dari hasil 

evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan dan kebaikan yang dapat 

penulis jabarkan berdasarkan aktivitas akuntansi yang dilaksanakan, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Kelemahan 

a. Belum terdapat pemisahan fungsi yang memadai pada sistem akuntansi 

pembelian yang diterapkan pada Supermarket Asia Makmur, seperti fungsi 

gudang yang merangkap sebagai fungsi penerima barang. 

b. Fungsi pembelian melakukan order pembelian bukan berdasarkan permintaan 

dari fungsi gudang. Jadi fungsi pembelian mempunyai otorisasi penuh dalam 

hal pengadaan barang termasuk memeriksa stock barang di gudang. 

c. Surat Order Pembelian yang merupakan dokumen penting dalam transaksi 

pembelian belum bernomor urut tercetak, sehingga memungkinkan terjadinya 

penyelewengan dalam penggunaannya. 

d. Fungsi akuntansi menyelenggarakan pencatatan transaksi pembelian 

berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang kurang lengkap. 

e. Fungsi akuntansi tidak menyelenggarakan catatan akuntansi dalam jurnal 

khusus maupun jurnal umum. 

 

2. Kebaikan 

a. Adanya pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

Dalam hal ini fungsi akuntansi hanya mempunyai wewenang dalam 

menyelenggarakan pembukuan (sebagai fungsi pencatatan), sedangkan fungsi 

keuangan bertanggung jawab dalam menangani kas masuk dan keluar 

(sebagai fungsi penyimpanan). Dengan pemisahan kedua fungsi tersebut 

memudahkan dilakukan cross check setiap saat. 
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b. Pemberian “cap jatuh tempo” pada faktur tembusan dari pemasok 

memudahkan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan masih 

mempunyai kewajiban kepada pemasok pada tanggal tersebut. 

c. Pemberian “cap lunas” pada bukti pembayaran yang diotorisasi oleh fungsi 

keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran 

kepada pemasok. 

d. Fungsi pembelian terpisah dari fungsi gudang, dimana pemisahaan fungsi 

operasi dan fungsi penyimpanan tersebut diharapkan dapat menghindari 

kemungkinan terjadinya kecurangan. 

e. Transaksi pembelian dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh lebih dari satu 

fungsi, yaitu: fungsi pembelian, fungsi gudang, fungsi akuntansi, dan fungsi 

keuangan. 

f. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja masing-masing fungsi oleh 

manajer operasional dengan jadwal yang tidak teratur. 

g. Pemberian cuti kepada semua karyawan selama 12 hari dalam setahun 

(setelah dikurangi ijin). Dengan pemberian cuti tersebut, tugas karyawan 

yang bersangkutan digantikan sementara oleh karyawan lain, sehingga 

apabila terdapat kesalahan dapat segera diketahui. 

h. Dilakukan cross check antara fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian, 

seperti antara fungsi akuntansi dan fungsi keuangan, serta fungsi gudang dan 

fungsi akuntansi. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan pada sistem akuntansi pembelian pada 

Supermarket Asia Makmur diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 
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1. Transaksi pembelian pada Supermarket Asia Makmur dilaksanakan oleh 

beberapa fungsi yang terkait, yaitu: fungsi pembelian, fungsi gudang, fungsi 

keuangan, dan fungsi akuntansi. 

2. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian pada 

Supermarket Asia Makmur dimulai dari prosedur order pembelian, prosedur 

penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, serta prosedur pembayaran 

dan pengeluaran kas. 

3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

tersebut terdiri dari. 

a. Surat Order Pembelian. Surat Order Pembelian dibuat rangkap 3 dan 

didistribusikan kepada pemasok, tembusan untuk fungsi gudang, dan 

sebagai arsip bagi fungsi pembelian. 

b. Print out penerimaan barang yang berfungsi sebagai laporan penerimaan 

barang. 

c. Faktur tembusan dari pemasok yang disertakan pada saat barang diterima. 

d. Faktur asli dari pemasok yang dikirim oleh pemasok pada saat melakukan 

penagihan kepada perusahaan. 

e. Bukti pembayaran. Bukti pembayaran merupakan tanda bukti bahwa 

perusahaan telah melakukan pembayaran kepada pemasok. 

4. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pembelian terdiri dari 

kartu stock barang yang ditangani oleh fungsi gudang, dan buku pembantu 

utang yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 
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5. Meskipun sudah terdapat pemisahan fungsi operasi, fungsi pencatatan, dan 

fungsi penyimpanan, tetapi pelaksanaannya belum memadai. Hal ini dapat 

diketahui pada fungsi gudang yang merangkap sebagai fungsi penerima 

barang. 

6. Prosedur dimulainya transaksi pembelian diawali dari order pembelian oleh 

fungsi pembelian, sehingga kegiatan pengadaan barang sepenuhnya berada di 

bawah tanggung jawab fungsi pembelian. 

7. Tidak digunakannya dokumen bernomor urut tercetak, terutama pada Surat 

Order Pembelian memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam 

penggunaannya. 

8. Dalam melaksanakan transaksi pembelian Supermarket Asia Makmur 

berusaha menerapkan langkah-langkah untuk menciptakan praktik yang 

sehat, antara lain. 

a. Pemeriksaan kinerja setiap fungsi dengan jadwal yang tidak teratur, 

meskipun pelaksanaannya bukan oleh pihak yang independen, melainkan 

oleh manajer operasional. 

b. Setiap transaksi dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh lebih dari satu 

fungsi. 

c. Keharusan pengambilan cuti bagi semua karyawan. 

d. Dilakukan cross check antara fungsi-fungsi yang terkait secara periodik. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai pelaksanaan sistem akuntansi 

pembelian pada Supermarket Asia Makmur diatas, penulis ingin memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Sebaiknya diterapkan suatu pemisahan fungsi yang lebih memadai agar setiap 

fungsi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing dengan 

baik, seperti pada fungsi gudang seharusnya terpisah dari fungsi penerima 

barang. 

2. Perlu dibentuk prosedur permintaan barang, sehingga fungsi pembelian 

melaksanakan order pembelian setelah menerima permintaan barang dari 

fungsi gudang. 

3. Surat Order Pembelian yang digunakan seharusnya bernomor urut tercetak, 

sehingga pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

4. Untuk menghasilkan catatan akuntansi yang andal dan dapat dipercaya, 

fungsi akuntansi dalam menyelenggarakan pencatatan transaksi perlu 

didukung oleh dokumen atau bukti transaksi yang lengkap. 

5. Sebaiknya fungsi akuntansi dalam menyelenggarakan pencatatan transaksi 

menggunakan jurnal, sehingga setiap terjadi transaksi dapat terdokumentasi 

dengan baik. 

 

 

 

 

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



 

 

                                                                                                                                    53 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Baridwan, Zaki, 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode.            
Yogyakarta: BPFE UGM 

 
Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat 

Mulyadi, 2002. Auditing. Edisi Ke-6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat 

 

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



 

 

                                                                                                                                    54 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

                                                                                                                                    55 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

                                                                                                                                    56 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


