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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Zaman era globalisasi ini, teknologi telah berkembang pesat dan semakin 

banyak informasi yang didapat oleh masyarakat di dunia. Terutama dalam hal 

bisnis yang mengalami perubahan sangat pesat dan menyebabkan banyak 

perusahaan di dunia bersaing ketat dalam mempertahankan operasional dan 

keberadaan suatu perusahaan tersebut. Perusahaan juga perlu menjaga hubungan 

baik atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Perusahaan baik itu 

perusahaan dagang, manufaktur dan jasa dapat bekerjasama menjalankan 

operasionalnya dalam memerlukan barang-barang yang dibutuhkan dengan 

pengadaannya harus dibeli dari pihak lain. Barang-barang tersebut berupa 

perlengkapan kantor, aktiva tetap dan barang dagang. 

 Keadaan ini sebagai suatu tuntutan dan tugas perusahaan untuk melakukan 

kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, dan untuk mendapatkan hal 

tersebut perusahaan membutuhkan informasi transaksi pembelian yang relevan, 

cepat, tepat waktu dan akurat yang berguna bagi manajer dalam mengambil 

sebuah keputusan. Sehingga keputusan manajer tersebut dapat dibuat dan untuk 

menyesuaikan sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan 

tersebut sesuai dengan teori sistem akuntansi pembelian. Perusahaan perlu 

mengelola sistem informasi yang tepat dan sistem informasi dijadikan pedoman 

dan dasar operasional perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. 
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Semakin luas ruang lingkup dan ukuran perusahaan dapat melibatkan banyak hal 

atau dalam berbagai sektor, sehingga manajemen perusahaan tidak mungkin untuk 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya kegiatan operasional 

perusahaan. Semua kegiatan operasional yang ada pada perusahaan, mempunyai 

suatu standar dan prosedur yang ditetapkan agar perusahaan dapat bertahan  dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian, manajemen harus membuat sistem yang baik dalam aktivitasnya.  

Pembelian barang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pembelian kredit dan 

pembelian secara tunai. Akuntansi pembelian tunai merupakan suatu kegiatan 

perusahaan dengan mengeluarkan uang kas guna membeli barang yang 

dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi pembelian kredit 

adalah suatu pembelian yang dilakukan suatu perusahaan dengan pembayaran 

secara bertahap atau dengan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh pemasok barang. 

PT. WARU TEKNIKATAMA bergerak di bidang manufaktur adalah suatu 

perusahaan dimana perusahaan tersebut bekerjasama dengan perusahaan lainnya 

dalam memenuhi kebutuhan aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu 

aktivitas operasional perusahaan seperti pembelian produk manufaktur  harus 

ditangani dengan baik dan jelas. Struktur dan sistem dalam suatu perusahaan perlu 

dipahami agar seseorang dapat menjelaskan mengapa tujuan suatu sistem 

sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa pembelian 

merupakan suatu peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan dan juga 

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen membutuhkan informasi pembelian yang akurat dan cukup untuk 

memudahkan pengelolaan perusahaan, karena itu pemahaman atas sistem 

pembelian yang diterapkan dalam perusahaan sangat penting. Berdasarkan uraian 

tersebut maka disusunlah Tugas Akhir dengan judul “ SISTEM AKUNTANSI 

PEMBELIAN PADA PT. WARU TEKNIKATAMA“. 

1.2 Penjelasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul dalam Tugas Akhir, maka 

diberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut. 

1.2.1 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi 

perusahaan. (Reeve, Warren, Duchac. 2009:223) 

1.2.2 Pembelian 

Pembelian adalah (purchasing) akun yang digunakan untuk mencatat 

semua pembelian barang dagang dalam satu periode. (Soemarso 2009:208) 

1.2.3 PT. Waru Teknikatama 

PT. Waru Teknikatama adalah suatu perusahaan tempat dimana di lakukan 

penelitian Tugas Akhir. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana sistem akuntansi pembelian yang dilakukan oleh PT. WARU 

TEKNIKATAMA? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui 

penerapan sistem akuntansi pembelian baik secara tunai maupun kredit pada PT. 

Waru Teknikatama 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini, antara lain :  

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan-masukan mengenai sistem akuntansi 

pembelian sebagai acuan untuk meninjau ulang kembali sistem akuntansi 

pembelian yang diterapkan oleh perusahaan. 

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 

Penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi 

perpustakaan kampus dan sebagai bentuk tolak ukur pemahaman dan kreatifitas 

mahasiswa di lapangan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian 

secara langsung serta dapat membandingkan dengan teori yang telah diterima 

dalam proses perkuliahan serta digunakan untuk membandingkan didalam dunia 

kerja. 
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3. Bagi Pembaca 

Menambah informasi mengenai sistem akuntansi pembelian baik secara 

tunai maupun kredit yang dilakukan oleh PT. Waru Teknikatama. 

4. Bagi Penulis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam 

memahami sistem akuntansi pembelian baik secara tunai maupun kredit. 

1.6 Metode Penelitian 

Kegiatan metode penelitian ini dibutuhkan agar tidak terjadi pembahasan di 

luar judul penelitian Tugas Akhir.  

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian Laporan Tugas akhir dibatasi hanya pada sistem 

pembelian baik secara tunai maupun kredit yang dilakukan oleh PT. Waru 

Teknikatama.  

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data 

adalah sebagai berikut : 

1. Interview 

Suatu pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung 

dengan karyawan bagian keuangan untuk mengetahui sistem pembelian tunai 

yang ada di PT. Waru Teknikatama. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Suatu pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen-dokumen 

terkait yang berasal dari PT. Waru Teknikatama. 


