
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Pesatnya perkembangan sektor industri dewasa ini menimbulkan 

persaingan yang semakin kompetitif di kalangan bisnis, termasuk perusahaan di 

bidang produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pada saat ini 

perkembangan di segala sektor di Indonesia semakin meningkat, banyak 

perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membangun dan mengembangkan 

usahanya dan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang 

diakibatkan karena keadaan negara yang tidak menentu serta perekonomian yang 

cenderung menurun. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

pengolahan di seluruh aspek yang berhubungan dengan proses produksi secara 

optimal sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu 

mencapai keuntungan yang maksimal. 

 Dengan kondisi tersebut, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil 

berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi agar perusahaan dapat terus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dituntut untuk dapat 

mengatasi semua permasalahan yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah 

pimpinan perusahan perlu melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada 

bawahannya. 

Dengan adanya perlimpahan tugas dan wewenang tersebut, maka 

diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian agar kegiatan perusahaan dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. 

Salah satu upaya untuk mengatasi dan mengendalikan operasional perusahaan 

adalah menetapkan sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang baik 

bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan, 

menentukan dan menetapkan kebijakan serta prosedur yang akan ditempuh 

selanjutnya. Selain itu sistem akuntansi juga dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian internal perusahaan, dimana hasil dari pengendalian tersebut akan 

terlihat dari hasil pelaksanaan kegiatan tiap-tiap bagian yang akan dilaporkan 



kepada pimpinan perusahan. Dengan kata lain, adanya sistem akuntansi yang baik 

akan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan juga 

kekurangan-kekurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

Sistem akuntansi pembelian merupakan salah satu sistem akuntansi 

penting yang harus didesain terlebih dahulu di dalam perusahaan, ini disebabkan 

sistem akuntansi pembelian merupakan langkah aktivitas operasional perusahaan 

yang pertama dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas pembelian antara lain faktor harga, kuantitas dan kualitas. 

Misalnya kualitas bahan baku yang buruk akan mengakibatkan hasil produksi 

yang buruk, yang akan mempunyai dampak luas terhadap aktivitas perusahaan 

lainnya, antara lain aktivitas penjualan. Begitu pula apabila harga perolehan cukup 

tinggi sebagai akibat dari adanya manipulasi di bagian pembelian, maka akan 

dapat mengakibatkan harga pokok penjualan yang tinggi. 

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa fungsi pembelian 

merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perusahaan. Pembelian 

merupakan transaksi usaha yang meliputi pemilihan kualitas bahan baku, 

pemilihan pemasok, menentukan harga yang layak, jangka waktu pembayaran 

yang layak, membuat kontrak-kontrak pemesanan pembelian serta mengawasi 

pengiriman barang. 

Dalam sistem akuntansi pembelian, harus terdapat informasi mengenai 

sumber-sumber dari mana barang-barang yang diperlukan dapat terus dibeli, 

informasi tentang perkembangan harga, informasi tentang pelaksanaan kewajiban 

pemasok mengenai tanggal penyerahan barang dan syarat-syarat pembayaran, 

sistem akuntansi pembelian harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang 

baik. 

Apabila dalam suatu perusahaan tidak terdapat sistem akuntansi pembelian 

bahan baku maka akan terjadi kesalahan prosedur seperti keterlambatan 

pengiriman atau bahan baku yang rusak dapat membuat keseluruhan sistem 

terhenti. 

Sehubungan dengan pentingnya pembelian bahan baku, maka 

kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan 



seperti kesalahan pencatatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja 

dapat saja terjadi. Untuk itulah diperlukan suatu sistem pembelian bahan baku. 

Berdasarkan uaraian di atas, penulis melakukan kerja praktik di PT. SARI 

MELATI KENCANA (Pizza Hut) dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan 

Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS SISTEM AKUNTANSI 

PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA PT. SARI MELATI KENCANA (Pizza 

Hut)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemilihan judul di atas dan 

mengacu kepada topik pembahasan tentang sistem akuntansi pembelian, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan baku di PT. SARI 

MELATI KENCANA (Pizza Hut) . 

2. Kendala-kendala dan solusi apa saja yang dihadapi PT. SARI MELATI 

KENCANA (Pizza Hut) dalam penerapan sistem akuntansi pembelian bahan 

baku dan bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut . 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja praktik 

 Maksud penulis melakukan kerja praktik ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai penerapan sistem akuntansi pembelian bahan baku di PT. SARI 

MELATI KENCANA (Pizza Hut) . 

 Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah penulis uraikan di atas, tujuan 

kerja praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan 

baku di PT. SARI MELATI KENCANA (Pizza Hut) . 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PT. SARI 

MELATI KENCANA (Pizza Hut) dalam penerapan sistem  akuntansi 

pembelian bahan baku serta bagaimana solusi untuk menanganinya . 

 

 



1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

 Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain :  

a. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh program studi Diploma III di 

Universitas Widyatama dan untuk menambah wawasan, pengalaman, 

pengetahuan dalam penyusunan laporan tugas akhir serta mengetahui praktik 

yang terjadi dalam suatu perusahaan mengenai pelaksanaan dan penerapan 

sistem akuntansi pembelian bahan baku yang ideal. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan khususnya dalam pelaksanaan sistem akuntansi pembelian 

bahan baku di PT. SARI MELATI KENCANA (Pizza Hut) . 

c. Pihak pembaca 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan 

perbandingan untuk penelitian dan kerja praktik selanjutnya. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

 Metode penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif yang menurut Moch Nazir yaitu suatu metode yang menggambarkan 

mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, 

kemudian ditarik kesimpulannya serta saran-saran bilamana diperlukan, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan (Library research). Untuk memperoleh data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu dengan mempelajari literatur 

baik melalui buku, majalah, jurnal, maupun bahan-bahan yang penulis peroleh 

selama perkuliahan. 

2. Studi lapangan (Field research). Untuk memperoleh data primer, yaitu 

peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung 

ketempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari : 

 



• Wawancara (Interview) 

Penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

memberikan data dan keterangan yang lainnya. 

• Observasi langsung 

Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian 

yang berhubungan dengan data yang diperlukan  

3.   Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap objek yang 

diamati di lapangan 

 

1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data 

yang diperlukan dengan cara mengadakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. SARI 

MELATI KENCANA (Pizza Hut) di Jl. IR. H. Djuanda No. 48. Adapun waktu 

penelitian ini dilakukan selama bulan April 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


