
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Perusahaan merupakan sebuah lembaga yang tujuan utamanya adalah 

memperoleh laba semaksimal mungkin. Pada saat ini perkembangan di segala 

sektor di Indonesia semakin meningkat, banyak perusahaan yang mengalami 

kesulitan dalam membangun dan mengembangkan usahanya, serta berkurangnya 

keuntungan yang diperoleh. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan yang diakibatkan karena keadaan negara yang tidak menentu serta 

perekonomian yang cenderung menurun karena tidak stabilnya nilai rupiah 

terhadap dolar. 

 Dengan kondisi tersebut baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil 

berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi agar perusahaan dapat terus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan pun dituntut untuk dapat 

mengatasi semua permasalahan yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah 

pimpinan perusahaan perlu melimpahkan tugas dan wewenang kepada 

bawahannya. 

 Dengan adanya pelimpahan 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 mengawasi 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 perusahaan. 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 di desain 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 nilai 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 untuk 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 juga harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan 

yang baik. 

 Restoran “X” bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Masih 

terdapat adanya kekurangan pada sistem akuntansi pembelian bahan baku, 

khususnya pada prosedur pembelian bahan baku. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan kerja praktik pada 

RESTORAN “X” dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN 

BAKU PADA RESTORAN “X”. 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan baku di Restoran 

“X” ?  

2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Restoran “X” dalam penerapan sistem 

akuntansi pembelian bahan baku ? 

 

1. 3 Tujuan Kerja Praktik  

 Adapun Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mempunyai tujuan antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan 

baku di Restoran “X”. 

2. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi Restoran “X” dalam 

penerapan sistem akuntansi pembelian bahan baku. 

 

1. 4 Kegunaan Tugas Akhir 

 Data dan informasi yang telah diperoleh melalui Praktik Kerja Lapangan 

ini diharapkan berguna bagi : 

1. Penulis, sebagai tambahan pengetahuan bagaimana pelaksanaan sistem 

akuntansi pembelian bahan baku di RESTORAN “X” serta untuk mengetahui 

kendala apa saja yang selama ini dialami RESTORAN “X” dalam upaya 

penerapan sistem akuntansi pembelian bahan baku yang ideal. 

2. Perusahaan, dapat memberikan masukan khususnya dalam pelaksanaan sistem 

akuntansi pembelian bahan baku di RESTORAN”X”. 

3. Pihak ketiga, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan 

perbandingan untuk  penelitian dan kerja praktik selanjutnya. 

 

 

 

 

 



 

1.5 Metodologi Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu kegiatan penelitian untuk memperoleh 

paparan atau gambaran dari suatu objek. 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk menunjang Praktik 

Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, catatan-

catatan, referensi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan topik yang 

dibahas.  

2. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara 

langsung untuk memperoleh data yang akurat, yang ada kaitannya dengan 

penyusunan laporan tugas akhir dengan cara: 

1) Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang erat kaitannya 

dengan masalah yang akan dibahas. 

2) Wawancara 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini, 

khususnya bagian pembelian untuk memperoleh informasi yang akurat. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu 

 Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data 

yang diperlukan dengan cara mengadakan Praktik Kerja Lapangan pada 

RESTORAN “X” di Kompl4ek Taman Sakura Indah No.1 Bandung 40221. 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2007. 

 

 

  

 


