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1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk

pengadaan persediaan atau barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi

pembelian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian persediaan secara

tunai maupun secara kredit. Selain itu pembelian juga merupakan salah satu

bagian yang penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan sebab

pembelian merupakan aktivitas awal dari operasional perusahaan.

Kecurangan atau kesalahan yang terjadi dalam sistem informasi pembelian seperti

dalam hal manipulasi harga beli dan dokumen yang tidak memadai. Selain itu

tidak adanya pemisahan fungsi dan wewenang secara tegas, tidak adanya system

otorisasi dan prosedur pencatatan, tidak adanya praktik yang sehat dan SDM yang

kurang memadai, merupakan hal-hal yang dapat terjadi dalam system pembelian.

Menanggapi hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mengetahui dan

menilai penerapan system pengendalian intern atas sistem dan prosedur pembelian

persediaan pada suatu entitas atau perusahaan, seperti halnya pada PT. Babarafi

Indonesia di Surabaya. Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

mengangkat judul “SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBELIAN

BAHAN BAKU PADA PT. BABA RAFI INDONESIA DI SURABAYA”.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Mengetahui sistem pengendalian intern fungsi pembelian bahan

pada PT. Baba Rafi Indonesia di Surabaya.

2. Mengkaji kelayakan pengendalian intern fungsi pembelian bahan

yang diimplementasikan pada PT. Baba Rafi Indonesia.

1.3. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan teori-teori dari mata kuliah yang

didapatkan selama mengikuti kuliah di STIE Perbanas Surabaya.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberi masukan berkaitan dengan pener

system pengendalian intern atas sistem dan prosedur pemb

persediaan

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Untuk menambah koleksi literature perpustakaan, serta sebagai b

referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengadakan penelitian

sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Prosedur Pengumpulan Data

1. Interview

2. Pemanfaatan Data Sekunder
baku

baku

telah

apan

elian

ahan

yang
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1.4.2. Prosedur Pemecahan Masalah

Menganalisis permasalahan yang dibahas, menentukan teori-teori

relevan dengan permasalahan yang dibahas, menentukan data-data

diperlukan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, melakukan pengam

dilapangan dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, mem

permasalahan dari hasil pengamatan dan data-data yang ada dilapangan

membuat kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah.

1.5. Subyek Pengamatan

Awal mula berdirinya usaha waralaba (franchisee) kebab baba rafi,

berawal dari pengalaman Bapak Hendy Setiono (Presiden Direktur PT. Baba

Indonesia) ketika berjalan-jalan ke kawasan Timur Tengah. PT Baba

Indonesia (khususnya yang ada di Surabaya) bergerak pada usaha war

(franchise) kebab turki yang berasal dari timur tengah. Sedangkan produk-p

yang ada di PT Baba Rafi Indonesia yaitu kebab turki, piramizza dan roti ma

1.6. Ringkasan Pembahasan

Bentuk pengendalian intern fungsi pembelian bahan baku pada PT

Rafi terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

praktik yang sehat. Struktur organisasi terdiri dari fungsi pembelian terpisa

fungsi penerimaan, fungsi pembelian terpisah dari fungsi akuntansi, dan

diperkenankannya transaksi pembelian yang hanya dilakukan oleh satu f

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terdiri dari surat permintaan pemb
yang

yang

atan

bahas

, dan

yaitu

Rafi

Rafi

alaba

roduk

riam.

Baba

, dan

h dari

tidak

ungsi.

elian
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diotorisasi oleh fungsi gudang, surat order pembelian diotorisasi oleh f

pembelian, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan ba

dan bukti kas keluar diotorisasi oleh bagian akuntansi. Sedangkan praktik

sehat terdiri dari purchase order yang digunakan disediakan nomor urut terc

barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan apabila f

penerimaan telah menerima tembusan surat order pembelian dari f

pembelian, pemasok tetap dipilih oleh general affairs manager, pembelian b

baku diawasi langsung dan dikontrol oleh operasional manajer, bukti kas k

beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh bagian kasir, dilakuka

perhitungan fisik persediaan secara teratur, dan adanya audit departemen.

1.7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada PT Baba Rafi, maka

disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern atas pembelian bahan baku terdiri dari str

organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik

sehat.

2. Fungsi yang terkait dalam sistem pembelian bahan baku antara lain f

gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi.

3. Dokumen memadai yang terkait dalam sistem pembelian bahan

antara lain purchase order, daftar permintaan barang, laporan peneri

barang, dan bukti kas keluar.
ungsi

rang,

yang

etak,

ungsi

ungsi

ahan

eluar

nnya

dapat

uktur

yang

ungsi

baku

maan
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4. Catatan akuntansi yang memadai terkait sistem pembelian bahan

antara lain jurnal pembelian, arsip BKK, dan jurnal pengeluaran kas.

1.8. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis :

1. Sebaiknya dalam stuktur pengendalian intern yang baik diharuskan ad

pemisahan fungsi penerimaan dengan fungsi penyimpanan persed

bahan baku. Sehingga sebaiknya pada PT Baba Rafi dilakukan pemis

fungsi penerimaan dengan fungsi penyimpanan persediaan karena sel

ini fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan menjadi satu kesa

dengan fungsi gudang.

2. Sebaiknya PT Baba Rafi lebih mengontrol dan mengawasi penju

persediaan ke karyawan intern, untuk lebih menjaga asset perusahaan.

3. Sebaiknya dalam proses perhitungan fisik persediaan dilakukan

karyawan yang berasal bukan dari bagian gudang/logistik. Dan da

pembentukan panitia stock opname terdiri dari penghitung, pengecek,

pencatat, sehingga control antar bagian akan terlaksana.

4. Sebaiknya PT Baba Rafi memisahkan tugas dan wewenang karyawan

merangkap dalam dua fungsi.

5. Sebaiknya dalam pemilihan supplier lebih akurat dan teliti.
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