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ABSTRACT 
This Final Assignment (TA) research was conducted at PT Bumi Jasa Utama Surabaya Branch 

as one company that applied the credit purchasing system to fulfill its business needs. The 

objectives to be achieved in this study are as follows: Knowing the application of debt 

repayment system at PT Bumi Jasa Utama Surabaya Branch and Knowing the solution used 

PT Bumi Jasa Utama Surabaya Branch against the double pay on the debt repayment made. 

The research method used is qualitative approach with descriptive research type. Data 

collection techniques used include observation, documentation, and interviews. Based on the 

research, there are several things such as debt repayment system PT Bumi Jasa Utama 

Surabaya Branch is based on the debt recording system and debt repayment system using 

Build-Up Voucher Procedures method. while the effort made on double-pay problems is done 

by the manual procedure is the oral confirmation between Accounting payable with vendors of 

the results of the confirmation is used as the basis for payment returns for maintenance costs 

in the upcoming period. 

Keywords: Build-Up Voucher Procedures (Double-Pay) 

PENDAHULUAN 

Hutang merupakan komponen yang 

tidak terpisahkan dari sebuah usaha, baik 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil 

dan menengah. Hampir semua usaha 

memiliki akun hutang dalam laporan 

keuangan mereka. Hutang biasanya 

dimiliki oleh perusahaan yang memiliki 

atau mengalami kesulitan dalam masalah 

keuangan. Meminjam sejumlah dana atau 

hutang biasanya meningkatkan risiko yang 

besar bagi setiap perusahaan. Tingginya 

resiko tersebut menggambarkan bahwa 

hutang yang dimiliki perusahaan harus 

dimanfaatkan dengan baik dan efektif.  

Hutang yang dimanfaatkan secara 

maksimal dengan tujuan untuk memenuhi 

dana perusahaan dan melengkapi 

kebutuhan produktivitas usaha dapat 

memberikan pengaruh yang baik dalam 

perusahaan. Pengelolaan dana yang efektif 

diharapkan dapat menghasilkan profit atau 

laba yang jauh lebih tinggi. Kebutuhan dana 

internal dan eksternal perusahaan yang 

terpenuhi sekaligus dikelola secara 

maksimal membuat peluang perusahaan 

untuk berkembang menjadi jauh lebih 

progresif. 

Menurut Munawir (2004:18) dalam 

Maulana (2017:46) bahwa hutang adalah 

semua kewajiban keuangan perusahaan 

kepada pihak lain yang belum terpenuhi, 

dimana hutang ini merupakan sumber dana 

atau modal perusahaan yang berasal dari 

kreditor. Hutang dikelompokkan menjadi 

dua golongan yaitu hutang jangka panjang 

dan hutang jangka pendek. Menurut 

munawir (2004:18) dalam Maulana (2017: 
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46) bahwa Hutang jangka panjang 

merupakan kewajiban kepada pihak 

tertentu yang harus dilunasi dalam jangka 

waktu lebih dari satu periode atau satu 

tahun.  

Sedangkan hutang jangka pendek 

masih menurut Munawir (2004: 18) dalam 

Maulana (2017: 46) ialah kewajiban yang 

diharapkan akan dilunasi dalam jangka 

waktu kurang dari satu periode atau satu 

tahun. hutang jangka pendek salah satunya 

adalah hutang usaha. Hutang usaha timbul 

dari pembelian aktiva serta pembelian 

barang dagang atau jasa yang berhubungan 

dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

secara kredit.   

Perusahaan melakukan pembelian 

secara kredit ketika tidak memiliki dana kas 

yang cukup, dengan pelunasan yang 

ditangguhkan sampai batas waktu yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

yaitu penjual dan pembeli. Salah satu 

perusahaan yang menerapkan sistem 

pembelian secara kredit dalam memenuhi 

kebutuhan usahanya adalah PT Bumi Jasa 

Utama Cabang Surabaya. 

Hutang merupakan tanggungan 

yang dimiliki oleh perusahaan memiliki 

kewajiban dalam pelunasannya. Sistem 

pembayaran atau pelunasan hutang yang 

tidak diperhitungkan dengan matang juga 

berpotensi membuat keterpurukan ekonomi 

perusahaan menjadi tidak stabil dan 

berisiko menimbulkan kepailitan.  

PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa penyewaan 

kendaraan. Kendaraan tersebut 

membutuhkan perawatan dan pemeliharaan 

reparasi yang bertujuan untuk memberikan 

kepuasan bagi customer yang meminjam 

atau mengendarai kendaraan tersebut. 

Dalam perawatan dan pemeliharaan 

kendaraan,perusahaan membutuhkan 

vendor sebagai mitra kerja untuk membantu 

lancarnya operasional transportasi yang ada 

dilapangan. 

Sistematika kerja vendor adalah 

ketika kendaraan dari PT Bumi Jasa Utama 

Cabang Surabaya datang ke tempat vendor 

untuk melakukan pengecekan terhadap 

kendaraan tersebut. Pengecekan tersebut 

meliputi solar, kondisi ban, kondisi mesin, 

kondisi rem dan lain-lain yang termasuk 

dari bagian penting dalam keamanan dan 

kenyamanan kendaraan. Ketika vendor 

menemukan bagian kendaraan yang harus 

diperbaiki, maka vendor akan menuliskan 

nota pembelian barang atau pemasangan 

barang yang berhubungan dengan reparasi 

kendaraan tersebut sebagai bukti 

pembelian.  

Persoalan muncul ketika vendor 

memberikan nota pembelian yang disertai 

catatan nomor invoice kepada bagian 

operasional PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya. Akibat ada banyaknya tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan di bagian 

operasional, terdapat kelalaian dalam 

mengontrol nota tersebut. Kelalaian 

tersebut mengakibatkan invoice tertumpuk 

di bagian operasional, yang dapat 

berdampak pada terhambatnya pelunasan 

hutang PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya terhadap vendor mengingat 

jangka waktu yang diberikan hanya 30 hari 

kepada perusahaan dalam melunasi hutang 

tersebut. 

Sistematika pembayaran hutang 

yang dimiliki perusahaan,bagian 

operasional mengirimkan invoice kepada 

bagian AP (Account Payable) seluruhnya. 

Bagian Account Payable melakukan 

penginputan secara keseluruhan dan 

mengirim ke HO yang berada di kantor 

pusat Makassar. Setelah HO menerima 

invoice dari bagian Account Payable, HO 

segera melakukan pembayaran ke vendor. 

HO mengalami lost control terhadap 

pembayaran hutang yang dimiliki 

perusahaan dikarenakan invoice yang 

dikirimkan oleh bagian Account Payable 

terlalu banyak sedangkan jangka waktu 

pembayaran yang diberikan oleh vendor 

hanya 30 hari, sehingga mengakibatkan 

terjadinya double bayar kepada vendor 

tersebut. 

Adanya kendala double bayar 

disebabkan oleh 2 faktor yaitu human error 

dan error system. Human error yang terjadi 
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akibat adanya rangkap pekerjaan yang 

terjadi pada Sales operation yaitu sebagai 

marketing dan pengumpul nota invoice. 

Sedangkan error system disampaikan 

karena didalam sistem pelunasan hutang 

yang diterapkan masih belum sempurna 

karena belum adanya keterangan sudah atau 

belum lunas hutang perusahaan sesuai 

tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini 

disampaikan pihak accounting Payable 

(AP) bahwa pada bagian AP berinisiatif 

memberikan tanda pewarnaan terhadap 

hutang yang terbayar dengan yang belum 

terbayar namun secara system keseluruhan 

masih belum.  

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, penulis mencoba 

membahas topik tersebut, dalam rangka 

menyusun laporan tugas akhir. Perusahaan 

yang menjadi objek penelitian dan 

pengambilan data adalah PT Bumi Jasa 

Utama Cabang Surabaya. Adapun judul 

yang diambil untuk laporan tugas akhir ini 

adalah “EVALUASI SISTEM 

PELUNASAN HUTANG PADA PT 

BUMI JASA UTAMA CABANG 

SURABAYA”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan sistem 

pelunasan hutang pada PT Bumi 

Jasa Utama Cabang Surabaya? 

2. Bagaimana evaluasi sistem 

pelunasan hutang pada PT Bumi 

Jasa Utama Cabang Surabaya? 

Sumber dan jenis data digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer 

yang didapatkan dari wawancara dengan 

pihak yang berkaitan dengan topik 

penelitian, dan data sekunder yang 

didapatkan PT. Bumi Jasa Utama cabang 

surabaya. Metode Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

wawancara dan dokumentasi 

Adapun teknik analisi sebagai 

berikut: 

1. Merangkum atau menyimpulkan 

hasil dari wawancara 

2. Menetapkan sumber informasi yang 

di butuhkan di PT. Bumi Jasa Utama 

3. Mengumpulkan data yang sudah 

tersedia di PT.Bumi Jasa Utama 

(dokumen). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Evaluasi Sistem  

Evaluasi berasal dari kata 

Evaluation (bahasa Ingggris). Kata tersebut 

diserap dalam pembendaharaan istilah 

bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan 

sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi 

"Evaluasi". Menurut Umar (2015:36) 

Evaluasi adalah Suatu Proses untuk 

menyediakan informasi positif maupun 

negatif tentang sejauh mana suatu kegiatan 

tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan 

pencapaian itu dengan suatu standar 

tertentu untuk mengetahui apakah ada 

selisih diantara keduanya, serta bagaimana 

manfaat yang telah dikerjakan itu bila 

dibandingkan dengan harapan-harapan 

yang ingin diperoleh (Umar, 2015 : 36).  

Sedangkan menurut pendapat dari 

Dudung (2016:15) Evaluasi adalah proses 

penilaian. Dalam perusahaan dapat 

difinisikan sebagai proses evaluasi akan 

mengukur efektivitas strategi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sedangkan menurut pendapat 

dari Tobari (2015:39) evaluasi adalah 

kegiatan penilaian yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi baik secara  

kualitatif atau kuantitatif yang akan 

digunakan untuk mengambil suatu 

keputusan (Tobari, 2015:39). Demikian 

evaluasi dapat didefinisikan proses 

penilaian keberhasilan dan kekurangan 

dalam suatu kegiatan positif atau negatif 

atau merupakan gabungan dari keduanya 

untuk mencapai hasil yang terbaik dalam 

suatu kegiatan. Menurut Hasyim (2017:2) 

Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu 

program, memberikan justifikasi atau 

penggunaan sumber-sumber yang ada 

dalam kegiatan, memberikan kepuasan 

dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil 

yang telah direncanakan. (Hasyim, 2017:2) 
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1. Meningkatkan Saling pengertian 

antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja 

seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang 

lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan 

prestasi yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada 

karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan 

meningkatkan kepedulian terhadap 

karier atau pekerjaan yang di 

embannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan 

kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi 

untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan 

dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus 

rencana diklat, dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak 

ada hal-hal yang perlu diubah. 

Dalam setiap evaluasi memiliki tahapan-

tahapan, yang sering digunakan. Berikut ini 

dipaparkan salah satu tahap evaluasi yang 

sifatnya umum digunakan menurut Umar 

(2015:39) bahwa : 

1. Menentukan apa yang akan 

dievaluasi 

2. Dalam bisnis, apa saja yang dapat 

dievaluasi, dapat mengacu pada 

program kerja perusahaan. Disana 

banyak terdapat aspek-aspek yang 

kiranya dapat dan perlu dievaluasi 

3. Merancang desain kegiatan evaluasi 

4. Sebelum evaluasi dilakukan 

tentukan terlebih dahulu desain 

evaluasinya agar data apa saja yang 

dibutuhkan , tahapan-tahapan kerja 

apa saja yang dilalui, siapa saja 

yang akan dilibatkan, serta apa saja 

yang akan dihasilkan menjadi jelas 

5. Pengumpulan data 

6. Berdasarkan desain yang telah 

disiapkan pengumpulan data dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien 

yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah 

ilmiah yang berlaku dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan. 

7. Pengolahan dan analisis data 

8. Setelah data terkumpul data tersebut 

diolah untuk dikelompokkan agar 

mudah dianalisis dengan 

menggunakan alat-alat analisis 

yang sesuai sehingga dapat 

menghasilkan fakta yang dapat 

dipercaya.selanjutnya dibandingkan 

antara fakta dan harapan/rencana 

untuk menghasilkan gap.Besar gap 

akan disesuaikan dengan tolak ukur 

tertentu sebagai hasil 

evaluasinnya.Pelaporan hasil 

evaluasi 

9. Agar hasil evaluasi dapat 

dimanfaatkan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan hendaknya 

hasil evaluasi didekomentasikan 

secara tertulis dan diinformasikan 

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Sistem menurut Mulyadi (2016:23) 

adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang 

berfungsi bersama – sama untuk mencapai 

tujuan tertentu (Mulyadi, 2016 : 23). Sistem 

adalah sekumpulan atau grup dari bagian 

atau komponen apapun, baik fisik maupun 

non fisik yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu Yulia (2016:45). 

Sistem Pencatatan Hutang 

Pengertian Hutang 

Menurut Hantono (2018:16) bahwa 

Hutang adalah semua kewajiban 

perusahaan yang harus dilunasi yang timbul 

sebagai akibat pembelian barang secara 

kredit ataupun penerimaan pinjaman 

(Hantono,2018:16). Relevan dengan yang 

disampaikan Kuswati (2015:71) bahwa 

Hutang adalah pengorbanan manfaat 

ekonomi massa mendatang yang mungkin 

timbul karena kewajiban sekarang suatu 

entitas untuk menyerahkan aktiva atau 

memberikan jasa kepada entitas lain 

dimassa mendatang sebagai akibat 
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transaksi masa lalu (Kuswati, 2015:71). 

Demikian hutang dapat didefinisikansemua 

kewajiban yang harus dilunasi sebagai 

akibat pembelian kredit ataupun 

penerimaan pinjaman atau jasa kepada 

entitas lain di massa mendatang akibat 

transaksi masa lalu.  

Kewajiban hutang 

Maulana (2017: 46) menyampaikan bahwa 

kewajiban hutang terdiri atas  : 

1. Kewajiban jangka pendek adalah 

kewajiban yang diharapkan dilunasi 

dari aset lancar atau  dengan 

menimbulkan hutang jangka 

pendek yang lain atau pemberian 

jasa, dan dalam waktu satu tahun 

atau siklus operasi normal 

perusahaan 

2. Kewajiban jangka panjang adalah 

kewajiban yang diharapkan akan 

dilunasi dalam jangka waktu  lebih 

dari satu tahun dari tanggal neraca. 

Jenis kewajiban jangka panjang 

antara lain hutang obligasi dan 

hutang wesel jangka panjang. 

Jenis-jenis hutang 

Hutang dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa jenis Hutang 

berdasarkan kategori yang 

diciptakan (dwi martani, 2015 : 13), 

seperti : 

1. Hutang Usaha, Yaitu utang yang 

berasal dari transaksi pembelian 

barang dan jasa dalam dagang yang 

dilakukan secara kredit akan 

menghasilkan utang usaha bagi 

perusahaan. Pencatatan utang usaha 

biasanya hanya didasarkan pada 

nota, kwitansi, atau faktur 

2. Hutang bank yaitu hutang yang 

timbul dari transaksi pemberian 

pinjaman bank kepada perusahaan. 

Hutang bank biasanya mencakup 

persyaratan pembayaran, jangka 

waktu pinjaman dan bunga 

pinjaman yang dibebankan 

3. Wesel bayar yaitu hutang yang 

disertai dengan janji tertulis kepada 

pihak kreditornya untuk membayar 

sejumlah uang dimasa 

mendatangdengan jumlahyang telah 

disepakati beserta bunga yang telah 

ditentukan.  

4. Obligasi, yaitu surat hutang yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan 

yang berisi kesediaan untuk 

membayar sejumlah uang dimasa 

mendatang beserta sejumlah bunga 

sesuai dengan yang dijanjikan. 

5. Hutang Dividen, yaitu kewajiban 

perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya untuk membayar dimasa 

mendatang dengan berbagai 

bentuknya, baik kas, surat berharga, 

maupun saham. 

6. Hutang Pajak, yaitu kewajiban yan 

timbul akibat perusahaan belum 

membayar pajak yang dikenakan 

sesuai dengan perundangan yang 

berlaku, seperti pajak pertambahan 

nilai, pajak penghasilan dan 

sebagainya. 

7. Beban yang masih harus dibayar 

yaitu beban yang telah terjadi 

namun sampai tanggal pelaporan 

belum dibayarkan. 

8. Pendapatan diterima dimuka yaitu 

pendapatan yang telah diterima 

secara tunai namun pendapatannya 

belum diperoleh. 

Pengakuan dan Pengukuran Hutang 

Diakui jika memenuhi tiga syarat 

yaitu (dwi martani, 2015 : 13) 

1. Entitas memiliki kewajiban kini ( 

baik bersifat hukum, konstruksi) 

sebagai akibat peristiwa masa lalu 

2. Kemungkinan besar (probable) 

penyelesaian liabilitas tersebut 

mengakibatkan arus keluar sumber 

daya dan 

3. Estimasi yang andal mengenai 

jumlah liabilitas nilainnya dapat di 

ukur dengan andal dapat di buat. 

Jika tidak memenuhi ketiga syarat 

tersebut provisi tidak dapat diakui. Ketika 

tidak memnuhi ketiga persyratan tersebut, 

kemungkinan liabilitas tersebut cukup 

diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi 
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tergantung matrealitas dan kemungkinan 

terjadinya. Misalkan ketika suatu peristiwa 

mengikat dengan jumlah material 

memenuhi persyaratan a dan b tetapi tidak 

memnuhi c maka entitas cukup 

mengungkapkan sebagai liabilitas 

kontijensi. 

Pengukuran provisi didasarkan 

pada hasil estimasi terbaik dari pengeluaran 

yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kewajiban kini pada akhir periode 

pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran 

yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kewajiban kini adalah jumlah yang secara 

rasional akan dibayar entitas untuk 

menyelesaikan dan mengalihkan 

kewajiban. Namun jika entitas dapat 

mengestimasi secara rasional jumlah 

tersebut maka jumlah yang diakui adalah 

nilai estimasi tersebut. 

Estimasi hasil dan dampak 

keuangan ditentukan dengan pertimbangan 

manajemen dan dilengkapi dengan 

pengalaman mengenai transaksi serupa 

dalam beberapa kasus dilengkapi dengan 

laporan ahli independen. Diantara bukti 

yang dipertimbangkan adalah peristiwa 

setelah periode pelaporan. Ketidakpastian 

jumlah yang akan diakui sebagai provisi 

dinilai berdasarkan informasi dan kondisi 

yang ada. Jika kemungkinan tersebut dapat 

ditentukan dengan suatu probilitas, maka 

metode statistik metode yang diharapkan 

dapat digunakan. Jika terdapat unsur 

ketidakpastian, entitas harus berhati-hati 

sehingga pendapat atau aset tidak menjadi 

terlalu besar dan beban atau kewajiban 

tidak menjadi terlalu kecil. Metode 

pencacatan hutang dibagi menjadi 2 macam 

yaitu (Mulyadi, 2016 :286) 

Account Payable Procedure 

Dokumen ynag digunakan dalam 

account payable procedure adalah: 

a. Faktur dari pemasok 

b. Kwitansi tanda terima uang yang 

ditandatangani oleh pemasok 

atau tembusan surat pemberitahuan 

(remittance advice) yang dikirim ke 

pemasok, yang berisi keterangan untuk 

apa pembayaran tersebut dilakukan. 

Catatan akuntansi yang digunakan 

dalam account payable procedure 

adalah: 

a) Kartu Hutang, digunakan untuk 

mencatat mutasi dan saldo utang 

kepada tiap kreditur. 

b) Jurnal pembelian, digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian. 

c) Jurnal pengeluaran kas, digunakan 

untuk mencatat transaksi 

pembayaran hutang dan 

pengeluaran kas yang lain. 

Voucher Payable Procedure 

Dokumen yang digunakan dalam dalam 

voucher payable procedure  

1. Bukti kas keluar atau kombinasi 

bukti kas keluar dan cek (voucher 

atau voucher check). Formulir ini 

mempunyai 3 fungsi yaitu : 

2. Sebagai surat perintah kepada 

bagian kassa untuk melakukan 

pengeluaran kas sejumlah yang 

tercantum didalamnya.Sebagai 

pemberitahuan kepada kreditor 

mengenai tujuan pembayarannya 

(sebagai remittance advice). 

3. Sebagai media untuk dasar 

pencatatan hutang dan persediaan 

atau distribusi lain. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam 

voucher payable procedures adalah sebagai 

berikut: 

1. Register bukti kas keluar (voucher 

register) 

2. Register cek (check register) 

Prosedur pencatatan hutang dengan 

voucher payable procedures dapat dibagi 

menjadi : 

One-Time Voucher Procedures 

One-time voucher procedures dibagi 

menjadi dua bagian yaitu: 

a. One-time voucher procedures dengan 

dasar tunai (cash basis). 

Dalam procedure ini, faktur yang diteima 

oleh fungsi akuntansi daripemasok 

disimpan dalam arsip sementara menurut 

tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh 

tempo faktur tersebut, fungsi akuntansi 

membuat bukti kas keluar dan kemudian 
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mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. 

Dalam prosedur pencatatan hutang ini tidak 

diselenggarakan catatan formal mengenai 

faktur yang belum dibayar 

b. One-time voucher procedures dengan 

dasar waktu (accrual basis). 

Dalam prosedur ini, pada saat faktur 

diterima oleh bagian hutang dari pemasok 

langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh 

bagian hutang, yang kemudian atas dasar 

dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi 

pembelian dalam register bukti kas keluar 

(voucher register). Pada saat bukti kas 

keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini 

dikirimkan ke bagian kasa sebagai dasar 

untuk membuat cek untuk dibayarkan 

kepada pemasok. Pengeluaran cek ini di 

catat dalam jurnal pengeluaran kas. 

Prosedur ini sering juga disebut sebagai 

full-fledged voucher system. 
 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

   

Profil Perusahaan 

Sejarah Kalla Group bermula dari 

sewaktu Haji Kalla dan Hajjah Athirah 

Kalla menjalankan usaha di bidang tekstil 

di kota Watampone, Sulawesi Selatan 

Sukses di kota terbesar keempat di 

Sulawesi Selatan, Haji Kalla merambah 

berdagang ke Makassar pada 18 Oktober 

1952. Bisnisnya terus berkembang, lima 

tahun kemudian merambah bisnis 

transportasi dan membeli mobil truk 

internasional untuk mengangkut hasil bumi 

dari Bone ke Makassar. Selain itu, 

mengoperasikan mobil penumpang 

jenis station wagon yang melayani trayek 

Makassar-Bone, dan diberi nama Cahaya 

Bone. Selanjutnya memberanikan diri 

mendirikan NV (Namlozee Venonchap) 

Hadji Kalla Trading Company, yang fokus 

menekuni bidang perdagangan dan logistik. 

Haji Kalla menyerahkan tongkat 

kepemimpinan bisnisnya kepada Jusuf 

Kalla pada 1967, dan didirikanlah 

perusahaan kontraktor konstruksi Bumi 

Karsa. Pada 1969, memasuki 

bisnis otomotif dengan menjadi importir 

mobil merek Toyota. Mula-mula 

mengimpor mobil Toyota dengan semi 

knocked down, kemudian mobil dirakit di 

Makassar. Kemudian NV. Hadji Kalla 

menjadi agen traktor mini merek Kubota 

untuk keperluan pertanian. Pada 1980, NV. 

Hadji Kalla melebarkan sayap bisnis 

otomotif melalui PT. Makassar Raya 

Motor, menjadi dealer mobil Daihatsu dan 

dealer truk Nissan Diesel. Seiring dengan 

program mobil nasional maka perusahaan 

ikut menjadi dealer Timor dan kemudian 

menjadi KIA. 

Di era 1990-an, perusahaan 

merambah ke bidang perdagangan dengan 

PT Bumi Sarana Utama yang bergerak 

sebagai dealer aspal curah, yang banyak 

mengerjakan proyek infrastruktur jalan dan 

bandara. Ekspansi tidak berhenti di sana. Di 

bidang properti, didirikan PT. Baruga 

Asrinusa Development, yang 

mengembangkan berbagai kawasan 

perumahan elit dengan berbagai fasilitas 

seperti perkantoran, malruko, pusat niaga, 

turisme agro, tempat rekreasi, sarana 

pendidikan, dan sarana keagamaan. Bukan 

hanya rumah mewah, rumah tipe kecil pun 

dikembangkan untuk membantu 

masyarakat menjangkau perumahan yang 

layak huni. Ada juga PT. Kalla Inti Karsa 

(KIK) yang menjangkau pengembangan 

pasar tradisional, sampai membangun Mal 

Ratu Indah, pusat perbelanjaan terbesar dan 

termegah di kawasan Indonesia Timur serta 

mengoperasikan Hotel Sahid Makassar. 

Saat Jusuf Kalla diminta menjadi 

Menteri Perdagangan dan Perindustrian 

pada 1999, maka tampuk kepemimpinan 

dilimpahkan kepada Fatimah Kalla. NV. 

Hadji Kalla telah berkembang menjadi 

perusahaan berskala nasional dan 

mempunyai misi untuk menjangkau 

kesuksesan di pasar global dan 

bertransformasi menjadi Kalla Group. Kini 

bisnisnya terus menggurita dari mulai 

sektor perdagangan otomotif konstruksi, 

properti, transportasi darat, laut dan udara, 

juga merambah ke sektor energi, dan 

perdagangan karbon, pembiayaan & 

https://id.wikipedia.org/wiki/Watampone
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bone
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Station_wagon
https://id.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla
https://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla
https://id.wikipedia.org/wiki/Otomotif
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Ratu_Indah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Ratu_Indah
http://www.hkalla.co.id/home.php?page=profile&s=direksi
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logistik. Ekspansi yang luar biasa ini 

merupakan hasil dari kerja keras penuh 

ketekunan selama bertahun-tahun, dengan 

mengatasi berbagai kesulitan dan krisis 

ekonomi di negeri ini dilandasi keyakinan 

bahwa bekerja merupakan ibadah. Sebagai 

perusahaan swasta berskala nasional, Kalla 

Group memiliki semangat kedaerahan dan 

kebangsaan yang tidak perlu diragukan 

lagi. Kalla Group adalah salah satu 

perusahaan terbesar di kawasan timur 

Indonesia. 

Visi Dan Misi Perusahaan Kallarent 

Berikut adalah Visi dan Misi dari 

perusahaan Kallarent 

a. Visi PT.Bumi Jasa Utama 

Menjadi Perusahaan Terkemuka dalam 

Jasa Usaha Transportasi 

b. Misi PT.Bumi Jasa Utama 

Kallarent bekerjasama untuk 

melayani pelanggan perorangan 

maupun koperasi yang 

membutuhakan jasa transportasi. 

PT.Bumi Jasa Utama beruapaya 

selalu memuaskan keinginan 

pelanggan dengan standart 

pelayanan yang aman, nyaman, 

handal dan tepat waktu 

a. Logistic Service 

Berikut adalah logistic service yang 

dimiliki PT.Bumi Jasa Utama: 

1. Shipping  

Pengangkutan Kendaraan Toyota dari 

Port Jakarta ke Port Makassar atau ke 

Port wilayah lainnya. 

2. Car Carrier & Self Drive 

Pengangkutan Kendaraan dengan Car 

Carrier dan Self Drive. 

3. PDC & Spec Up 

Jasa penyewaan dan pengelolaan stock 

yard dan pemasangan accessories 

kendaraan. 

4. Transportation Services 

Jasa layanan transporter dari 

warehouse ke outlet - outlet dengan 

mekanisme retasi. 

5. Warehousing  

Jasa Penyewaan dan pengelolaan 

gudang 

PEMBAHASAN 

Penerapan sistem pelunasan hutang 

pada PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya 

Hutang adalah semua kewajiban 

perusahaan yang harus dilunasi yang timbul 

sebagai akibat pembelian barang secara 

kredit ataupun penerimaan pinjaman 

(Hantono,2018:16). Hutang adalah 

pengorbanan manfaat ekonomi massa 

mendatang yang mungkin timbul karena 

kewajiban sekarang suatu entitas untuk 

menyerahkan aktiva atau memberikan jasa 

kepada entitas lain dimassa mendatang 

sebagai akibat transaksi masa lalu 

(Kuswati, 2015:71). 

Salah satu jenis hutang yang  berdasarkan 

kategori yang diciptakan (dwi martani, 

2015:13) bahwa Hutang Usaha, Yaitu 

hutang yang berasal dari transaksi 

pembelian barang dan jasa dalam dagang 

yang dilakukan secara kredit akan 

menghasilkan utang usaha bagi perusahaan. 

Pencatatan utang usaha biasanya hanya 

didasarkan pada kwitansi, atau faktur. 

PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa penyewaan 

kendaraan.Kendaraan tersebut 

membutuhkan perawatan dan pemeliharaan 

reparasi yang bertujuan untuk memberikan 

kepuasan bagi customer yang meminjam 

atau mengendarai kendaraan tersebut. 

Dalam perawatan dan pemeliharaan 

kendaraan,perusahaan membutuhkan jasa 

pihak ketiga (vendor) sebagai mitra kerja 

untuk membantu lancarnya operasional 

transportasi yang ada dilapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan bahwa di PT Bumi Jasa 

Utama Cabang Surabaya berbeda dengan 

hutang – hutang usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan lain. Hal ini dikarenakan 

perusahaan tersebut bergerak dibidang 

persewaan mobil mewah, maka 

memerlukan perawatan yang kendaraan 

yang harus dikerjakan oleh perusahaan jasa 

service yang memang sesuai dengan jenis 

mobil yang dirawat dan kompetensi 

pegawainya.  
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Kerjasama yang dijalin dengan vendor ialah 

pembayaran atas jasa perawatan yang 

dilakukan menggukan sistem hutang. 

Berdasarkan kebijakan tersebut PT Bumi 

Jasa Utama memiliki kewajiban melunasi 

hutang atas jasa tersebut kepada vendor 

sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang 

telah disepakati sebelumnya. 

Sesuai dengan kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa terjadi dua bentuk 

sistem yang diterapkan pada sistem 

pelunasan hutang di PT. Bumi Jasa Utama 

kepada vendor diantaranya sistem  

pencatatan hutang dan sistem pelunasan 

hutang. Sistem pencatatan hutang yang 

dilakukan di perusahaan tersebut memiliki 

keterkaitan antara customer, Sales 

Operastion, Accounting Payable, Vendor, 

dan Head Office (HO). Jika dikaitkan 

dengan teori maka sistem pencatatan 

hutang yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut merujuk pada  Metode pencacatan 

hutang menurut (Mulyadi, 2016:284) ialah 

Voucher Payable Procedure dikarenakan 

dokumen yang digunakan dalam voucher 

payable procedure merupakan bukti kas 

keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan 

cek (voucher atau voucher check).  

Formulir ini mempunyai 3 fungsi yaitu : 

1. Sebagai surat perintah kepada 

bagian kassa untuk lakukan 

pengeluaran kas sejumlah yang 

tercantum didalamnya. 

2. Sebagai pemberitahuan kepada 

kreditor mengenai tujuan 

pembayarannya (sebagai remittance 

advice). 

3. Sebagai media untuk dasar 

pencatatan hutang dan persediaan 

atau distribusi lain. Berdasarkan 

fungsi di atas bentuk catatan 

akuntansi yang digunakan dalam 

voucher payable procedures 

diantaranya : 

a. Register bukti kas keluar (voucher 

register) 

b. Register cek (check register) 

Maka Prosedur pencatatan hutang dalam 

metode voucher payable procedures dapat 

dibagi menjadi dua : 

a. One-time voucher procedures 

dengan dasar tunai (cash basis). 

Dalam procedure ini, faktur yang 

diterima oleh fungsi akuntansi 

daripemasok disimpan dalam arsip 

sementara menurut tanggal jatuh 

temponya. 

b. One-time voucher procedures 

dengan dasar waktu (accrual 

basis). 

Dalam prosedur ini, pada saat faktur 

diterima oleh bagian hutang dari 

pemasok langsung dibuatkan bukti 

kas keluar oleh bagian hutang, yang 

kemudian atas dasar dokumen ini 

dilakukan pencatatan transaksi 

pembelian dalam register bukti kas 

keluar (voucher register). 

Berdasarkan teori di atas kesesuaian 

antara teori dan temuan dilapangan lebih 

mengarah pada  One-time voucher 

procedures dengan dasar tunai (cash basis). 

Prosedur pencatatan hutang yang ada 

di perusahaan tersebut diantaranya : 

1. Penerimaan bukti kas keluar dan faktur 

dari vendor yang berisikan peruntukan 

pembayaran hutang yang dikirim 

vendor 

2. Dilakukan pencatatan pada kartu 

hutang yang terintegrasi dalam aplikasi 

komputer. 

3. Pengarsipan faktur yang diurut sesuai 

dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran 

Sistem yang selanjutnya yaitu 

sistem pelunasan hutang PT. Bumi Jasa 

Utama Cabang Surabaya kepada vendor. 

Sistem pelunasan hutang yang dilakukan 

PT Bumi Jasa Utama Cabang Surabaya 

kepada vendor, jika diuraikan menjadi 

suatu alur yang sitematis dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Pembuatan Prioritas Pembayaran 

Hutang Usaha Prioritas merupakan hal 

utama yang dibuat untuk segera 

dilaksanakan. Pada kasus penelitian 

yang telah dilaksanakan bahwa 

prosedur pembuatan prioritas 

pembayaran yang diberikan kepada HO 

didasarkan pada tanggal hutang 



 

10 
 

diberikan oleh vendor yang telah diarsip 

sementara oleh AP. 

Berdasarkan pembayaran prioritas yang 

telah disusun AP selanjutnya diajukan 

kepada Head Office. Head Office (HO) 

melakukan verifikasi dan validasi 

berkas yang dikirimkan AP. AP 

melakukan pemantauan sampai dengan 

HO membayarkan hutang kepada 

vendor dengan pembayaran non tunai 

atau transfer. 

b. Pembayaran kepada vendor 

Menurut Maulana (2017: 46) Sebuah 

badan usaha memiliki Kewajiban dalam 

pelunasan hutang terdiri atas  kewajiban 

jangka pendek dan panjang. Kewajiban 

jangka pendek adalah kewajiban yang 

diharapkan dilunasi dari aset lancar atau  

dengan menimbulkan hutang jangka 

pendek yang lain atau pemberian jasa, 

dan dalam waktu satu tahun atau siklus 

operasi normal perusahaan. 

Kewajiban jangka panjang adalah 

kewajiban yang diharapkan akan dilunasi 

dalam jangka waktu  lebih dari satu tahun 

dari tanggal neraca. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa jenis 

pelunasan yang digunakan ialah kewajiban 

jangka pendek. Hal ini dikarenakan jatuh 

tempo yang disepakati pelunasannya adalah 

1 (satu) bulan. 

Pembayaran yang dilakukan HO 

menggunakan dasar dari pembayaran 

priority yang diberikan oleh AP. HO 

melunasi hutang dagang atas perawatan 

kendaraan dengan cara mentransfer uang 

kepada vendor. Hasil transfer yang 

dilakukan disampaikan kepada AP untuk 

dilakukan kroscek kepada vendor. Agar 

tidak terjadi double bayar AP memberikan 

beberapa berkas yang dijadikan sebagai 

dasar bahwa hutang yang atas perawatan 

kendaraan telah selesai dilunasi. Hal ini 

bertujuan agar terjadi sinergi antara 

perusahaan dengan vendor. 

 

Proses terjadinya Double Bayar Pada PT 

Bumi Jasa Utama dengan Vendor Tahun 

2017 

Sesuai dengan hasil wawancara 

yang telah dilakukan double bayar terjadi 

pada tahun 2017 dengan hutang yang 

double bayar adalah tahun 2016. Hal ini 

terjad akibat SO memberikan invoice 

kepada AP dalam jangka waktu yang mepet 

dengan tanggal jatuh tempo. AP membuat 

prioritas pembayaran bersamaan dengan 

pencatatan pada kartu hutang sehingga 

pencatatan tersebut tanpa memverifikasi 

terlebih dahulu.  

HO sebagai bagian yang melakukan 

pembayaran juga lost control tanpa 

memperhatikan tanggal saat hutang 

dilakukan. Hal ini yang menjadikan 

terjadinya double bayar. Double bayar yang 

terjadi baru diketahui oleh pihak AP pada 

saat pembuatan laporan atas hutang yang 

terbayar. Pada saat pembuatan laporan AP 

mencocokkan antara invoice hutang dengan 

bukti transfer dari HO. Berdasar atas 

verifikasi antara invoice hutang dengan 

bukti transfer dan pewarnaan yang dimiliki 

AP diketahui jika terjadi double bayar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

double bayar di PT Bumi Jasa Utama 

Cabang Surabaya terjadi karena 2 (dua) 

faktor yaitu human error dan system error. 

 

Upaya PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya mengatasi terjadinya double 

bayar terhadap pelunasan hutang yang 

dilakukan pada tahun 2017 

Pada tahun anggaran 2017 

perusahaan tersebut mengalami 

permasalahan terkait double bayar utang 

usaha kepada vendor memberikan faktur 

pembelian yang disertai catatan nomor 

invoice kepada bagian operasional PT. 

Bumi Jasa Utama Cabang Surabaya. Akibat 

ada banyaknya tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan di bagian operasional, maka 

terjadi kelalaian dalam mengontrol faktur 

tersebut. Kelalaian tersebut mengakibatkan 

invoice tertumpuk di bagian operasional,  

 Berdasarkan uraian di point 

sebelumnya bahwa pembayaran dilakukan 

oleh HO berdasarkan Pembayaran priority 

yang disususn oleh AP yang disesuaikan 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. 
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Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara 

vendor dengan perusahaan. Berdasarkan 

analisis flowchart pada gambar 4.1 tersebut 

karyawanan kesalahan pada alur SO kepada 

AP dalam pemberian faktur pembayaran. 

hal ini senada dengan yang disampaikan 

bagian AP bahwa keterlambatan pemberian 

faktur menjadi penyebab kesalahan dalam 

pembayaran, penumpukan nota juga 

menjadi penyebab yang berakibat pada 

kesalah pahaman terhadap tanggal jatuh 

tempo. Terjadinya double bayar hutang atas 

perawatan kendaraan terjadi karena 

kesalahan HO yang salah dalam melihat 

tanggal pada faktur yang diberikan oleh AP 

selaku yang membuat pembayaran priority.  

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan bahwa Sistematika pembayaran 

hutang yang dilakukan perusahaan tersebut 

sebagai berikut bagian operasional 

mengirimkan invoice kepada bagian AP 

(Account Payable) seluruhnya. Bagian 

Account Payable melakukan penginputan 

secara keseluruhan dan mengirim ke HO 

yang berada di kantor pusat Makassar. 

Setelah HO menerima invoice dari bagian 

Account Payable, HO segera melakukan 

pembayaran ke vendor. HO mengalami lost 

control terhadap pembayaran hutang yang 

dimiliki perusahaan dikarenakan invoice 

yang dikirimkan oleh bagian Account 

Payable terlalu banyak sedangkan jangka 

waktu pembayaran yang diberikan oleh 

vendor hanya 30 hari, sehingga 

mengakibatkan terjadinya double bayar 

kepada vendor tersebut. 

Adanya kasus tersebut 

menunjukkan bahwa lemahnya 

pengawasan atas penyusunan pembayaran 

priority oleh AP kepada HO yang 

menyebabkan terjadi kesalahan tersebut. 

Dikarenakan adanya persoalan terkait 

double bayar tersebut AP melakukan 

beberapa upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaian persoalan yang terjadi 

diantaranya : 

1. Kroscek faktur pada tanggal yang sesuai 

dengan terjadinya doble bayar antara 

vendor dan berkas perusahaan 

Kroscek faktur ini dilakukan oleh AP 

dengan tujuan agar persoalan yang 

terjadi segera selesai. Berdasar bukti 

pembayaran yang dilampiri dengan 

faktur yang diterima kepada vendor. 

Sesuai dengan konfirmasi atas terjadinya 

persoalan tersebut vendor melakukan 

pengecekan juga untuk mencocokan 

faktur yang sesuai. 

2. Pengalihan hutang menjadi piutang 

dagang  

Proses pengalihan atas hutang yang 

terbayar tersebut disepakati tanpa 

adanya nota kesepakatan tertulis 

melainkan hanya kesepakatan lisan 

bahwa hutang tersebut digunakan untuk 

pembiayaan perawatan kendaraan 

selanjutnya. Sesuai dengan hasil 

kesepakatan tersebut AP menyampaikan 

laporan kepada HO atas kesalahan dan 

pengalihan pembayaran hutang tersebut 

untuk pembiayaan perawatan kendaraan 

diperiode selanjutnya. 

Berdasarkan analisis pada upaya 

penyelesaian yang dilakukan antara AP 

perusahaan kepada vendor berpotensi 

munculnya persoalan baru untuk terjadinya 

double bayar di periode selanjutnya. 

Karena melihat kesepakatan sebelumnya 

bahwa antara perusahaan dan vendor 

perawatan kendaraan dilakukan secara 

kredit atau pembayaran dibelakang.  

Evaluasi Sistem Pelunasan Hutang PT 

Bumi Jasa Utama Cabang Surabaya 

Sistem pelunasan hutang yang 

diterapkan di PT Bumi Jasa Utama saat 

terjadinya kasus double bayar memang kita 

menyadari bahwa sistem yang diterapkan 

perusahaan ada kelemahan yaitu tidak 

adanya keterangan pada tanggal  

jatuh tempo yang diajukan AP ke HO sudah 

terbayar atau belum. Namun untuk 

mengatasi kelemahan tersebut sebenarnya 

sudah inisiatif saya sebagai AP untuk 

memberikan tanda pada saat penginputan di 

kartu hutang dengan pewarnaan. Warna 

hijau menandakan hutang telah terbayar 

sedangkan warna merah menandakan 

bahwa hutang belum terbayar. 
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Jadi kasus double bayar tersebut 

bukan hanya murni kesalahan HO 

melainkan kesalahan dari AP juga saat 

penyusunan prioritas pembayaran ke HO 

tidak memverifikasi terlebih dahulu tanggal 

jatuh temponya. Terjadinya double bayar 

saat HO memberikan struk transfer ke AP 

dan pembuatan laporan. 

Berdasarkan hasil pembahasan 

sistem pelunasan hutang pada PT. Bumi 

Jasa Utama Cabang Surabaya bahwa sistem 

yang diterapkan masih memiliki kendala 

dalam penerapannya karena dalam sistem 

tersebut masih belum ada keterangan 

hutang telah terbayar atau belum yang 

disincronkan dengan pihak AP atau staff 

yang lain. Hal ini yang menghambat 

competiblenya sistem saat melakukan 

pembayaran. Dampak yang buruk jika 

sistem tersebut tidak segera diperbaiki 

adalah terjadinya kembali double bayar ke 

vendor atau adanya oknum yang 

memanfaatkan untuk kepentingan pribadi 

dengan mencantumkan invoice yang 

sebenarnya sudah dibayarkan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang 

dipaparkan pada bab pembahasan di atas 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

A. penerapan sistem pelunasan hutang 

pada PT Bumi Jasa Utama Cabang 

Surabaya Proses penerapan sistem 

pelunasan hutang dilakukan melalui 2 

tahap yaitu sistem pencatatan hutang 

dan sistem pelunasan hutang. 

1. Sistem Pencatatan hutang dilakukan 

dengan cara : 

a. Mengisi kartu hutang yang 

disesuaikan dengan faktur yang 

diterima 

b. Mencatat pada jurnal pengeluaran 

kas 

c. Mencatat pada jurnal pembelian 

secara kredit 

2. Sistem pelunasan hutang diterapkan 

dengan cara tahapan sebagai berikut: 

a. AP menyusun Pembayaran 

priority sesuai dengan tanggal 

jatuh tempo 

b. HO melakukan transfer dalam 

pelunasan yang disesuaikan 

dengan pembayaran priority yag 

disusun AP 

c. AP melakukan konfirmasi kepada 

vendor bahwa hutang tersebut 

telah terbayarkan 

B. Evaluasi Sistem Pelunasan Hutang PT 

Bumi Jasa Utama Cabang Surabaya 

Berdasarkan hasil pembahasan sistem 

pelunasan hutang pada PT Bumi Jasa 

Utama Cabang Surabaya bahwa sistem 

yang diterapkan masih memiliki kendala 

dalam penerapannya karena dalam sistem 

tersebut masih belum ada keterangan 

hutang telah terbayar atau belum yang 

disyncronkan dengan pihak AP atau staff 

yang lain.. 

SARAN 

Sesuai dengan pemaparan terkait 

beberapa kelemahan dalam  evaluasi sistem 

pelunasan hutang PT Bumi Jasa Utama 

Cabang Surabaya, maka peneliti 

memberikan saran untuk dapat digunakan 

sebagai perbaikan atas penerapan sistem 

pelunasan PT. Bumi Jasa Utama yaitu  

Berdasarkan pemaparan pembahasan di 

atas didapat beberapa kelemahan dalam  

evaluasi sistem pelunasan hutang PT Bumi 

Jasa Utama 

a. Ditingkatkannya prosedur pengawasan 

atas alur yang ada dalam sistem 

pelunasan hutang terhadap vendor agar 

persoalan double bayar tidak terjadi 

kembali 

b. Perbaikan sistem pelunasan hutang 

yang diterapkan perusahaan dengan 

menambahkan kolom keterangan yang 

terkoneksi dengan tanggal jatuh tempo 

c. Accounting Payable membuat nota 

kesepakatan (Surat) atas pembayaran 

pembiayaan periode selanjutnya 

sebagai pengganti double bayar yang 

terjadi agar terciptanya ketertiban 

administrasi antara perusahaan dan 

vendor 
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