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ABSTRAK
Tujuan  dari   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   sistem  informasi

akuntansi   pembelian   dan   pembayaran   bahan   baku   langsung   terhadap pembuatan
produk  minyak  goreng    yang  diterapkan  PT.  Megasurya  Mas Sidoarjo. Ditinjau dari
hasilnya,  penelitian ini adalah penelitian kualitatif,  karena penelitian ini menghasilkan
data  deskriptif  yang  berbentuk  tulisan  tentang gambaran, gejala dan fenomena yang
terjadi.  Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan adalah Sistem pengolahan data
yang digunakan adalah system batch processing data dimana dokumen dokumen bukti
transaksi  akan  dikumpulkan  hingga  waktu  tertentu  biasanya  mingguan  lalu  akan
dimasukkan  ke  computer  untuk  diproses  sehingga  akan  menghasilkan  output  sebagai
suatu  informasi  bagi  manajemen,  Tanggung  jawab  pembelian  bahan  baku  dipegang
sepenuhnya oleh bagian pembelian sedangkan pembayaran   hutang   dipegang   oleh
bagian hutang dagang dengan mempergunakan  data  dari  bagian  pemrosesan  data
sebagai  bahan  acuan, Formulir yang digunakan dalam kegiatan administrasi telah dibuat
beberapa rangkap tergantung banyaknya bagian yang terlibat dalam suatu prosedur untuk
menciptakan   pengawasan   agar   tidak   terjadi   kecurangan.   Formulir  yang digunakan
sudah bernomor, tetapi belum menggunakan nomor yang berturut dan tercetak sehingga
untuk pengawasan internnya masih kurang baik.
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PENDAHULUAN 
Sistem  informasi  akuntansi

merupakan  rangkaian  prosedur  dimana
data  dikumpulkan,   diproses   menjadi
informasi,  dan  didistribusikan  kepada
para pemakai.  Data  yang  dikumpulkan
adalah  transaksi  keuangan, dicatat pada
transaksi  keuangan sesuai  dengan jenis
transaksi  yang  terjadi,  diolah  dengan
model  yang  ditetapkan  hingga
menghasilkan  keluaran  berupa
informasi,  kemudian  didistribusikan  ke
personil  operasi  untuk  mendukung
kegiatan  operasi  sehari-hari.  Agar
informasi  yang  dihasilkan  cukup
bermanfaat,  maka  informasi  tersebut
harus lengkap, tepat waktu, dan akurat.
Informasi  yang  esensial  tidak  boleh
hilang  (lengkap),  tersedia  pada  saat
dibutuhkan (tepat waktu), dan bebas dari
kesalahan  material  (akurat).  Untuk
menghasilkan informasi yang demikian,
maka  data  transaksi  keuangan  harus

diproses melalui  sistem informasi  yang
mengandung  pengendalian  intern  yang
baik.

Dalam   sistem  otorisasi   dan
prosedur  pencatatan,  surat  permintaan
pembelian barang harus diotorisasi oleh
bagian  gudang,  surat  order  pembelian
harus diotorisasi oleh bagian pembelian,
sedangkan  laporan  penerimaan  barang
harus  diotorisasi  oleh  bagian
penerimaan,  sedangkan pencatatan  atas
terjadinya  transaksi  pembelian  pada
catatan  akuntansi  harus  didukung  oleh
bukti  transaksi  berupa  surat  order
pembelian,  laporan  penerimaan  barang
serta  faktur  dari  pemasok.  Pembayaran
atas  barang  yang  dibeli  juga  harus
diproses  oleh  fungsi  kas  atas  adanya
surat  perintah  pembayaran  dari  bagian
akuntansi  sebagai  bukti  adanya  utang
yang harus   dibayar   atas   pembelian
bahan   baku. Setiap pembayaran harus
benar-benar  dilakukan  untuk  barang
yang  telah  digunakan  oleh  perusahaan
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dalam  proses  operasional.  Selanjutnya,
praktek  yang  sehat  harus  diterapkan
dengan  cara  member  nomor  urut
tercetak  atas  formulir  permintaan
pembelian, order pembelian, dan laporan
penerimaan barang, dimana penggunaan
semua  nomor  formulir  harus
dipertanggung  jawabkan.  Bagian
penerimaan  barang  memeriksa  barang
hanya  berdasarkan   tembusan   surat
order  pembelian  yang  diterima  dari
bagian  pembelian,  yaitu  dengan  cara
melakukan  pengecekan  fisik  barang
yang  diterima  dan  dicocokkan  dengan
tembusan  surat  order  pembelian.
Pemeriksaan barang yang demikian akan
mengurangi  resiko  diterimanya  barang
yang  tidak  dipesan,  serta  menghindari
ketidaksesuaian antara jenis, spesifikasi,
kuantitas,  dan  mutu  barang  yang
diterima  dengan  yang  dipesan
perusahaan. 

PT.  Megasurya  Mas  Sidoarjo
merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang industri minyak dan turunannya.
Jenis  bahan  baku  yang  digunakan
perusahaan  adalah  kelapa  sawit  yang
diperoleh  dengan  cara  pembelian  yang
berakhir  dengan  pengeluaran  kas  atas
bahan  baku  yang   dibeli.   Informasi
mengenai  persediaan  bahan  baku  pada
perusahaan  tersebut  sangant  penting
untuk  menjamin   tingkat   persediaan
tetap  berada  dalam  jumlah  optimum.
Sedangkan  informasi  pembayaran
penting  untuk  menjamin  bahwa
pengeluaran kas hanya dilakukan untuk
barang  yang  telah  digunakan  dalam
proses produksi. 

Melihat  proses  pembelian  dan
pembayaran  bahan  baku  yang  cukup
kompleks,  maka  kesalahan  pencatatan
ataupun dualisme tugas sangat mungkin
terjadi.Oleh  karena  itu,  penulis  merasa
tertarik  untuk  mengadakan  penelitian
mengenai   masalah  sistem  pembelian
dan  pembayaran  bahan  baku  pada PT.
Megasurya  Mas  dan  menyusun  skripsi
dengan  judul  “Sistem  Informasi
Akuntansi  Pembelian  dan  Pembayaran
Bahan   Baku   Langsung   Terhadap
Pembuatan Produk Minyak Goreng Pada
PT. Megasurya Mas Sidoarjo”.

TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat    beberapa    definisi
sistem    informasi    akuntansi   yang
telah  dikemukakan   oleh   para   ahli,
yaitu  sebagai  berikut  menurut  Azhar
Susanto (2013:72) adalah kumpulan atau
grup  dari  sub  sistem/bagian/komponen
apapun  baik  fisik  atau  non  fisik  yang
saling berhubungan satu sama lain dan
bekerja  sama  secara  harmonis  untuk
mengolah data transaksi yang berkaitan
dengan  masalah  keuangan  menjadi
informasi keuangan. 

Sedangkan  menurut  Laudon  di
dalam  Azhar  Susanto  dalam  bukunya
yang  berjudul  Sistem  Informasi
Akuntansi  (2013:52),  sistem  informasi
akuntansi yaitu : “Komponen-komponen
yang  saling  berhubungan  dan
bekerjasama  untuk  mengumpulkan,
memproses, menyimpan informasi untuk
mendukung  pengambilan  keputusan
koordinasi,  pengendalian,  dan  untuk
memberikan gambaran aktivitas didalam
perusahaan”. 

Menurut  Samiaji  Sarosa
(2009:13),  mendefinisikan  sistem
informasi  akuntansi  sebagai  sebuah
sistem  yang  mengumpulkan,  mencatat,
menyimpan,  dan  memproses  data
sehingga  menghasilkan  informasi  yang
berguna dalam membuat keputusan. 

Menurut  Azhar  Susanto
(2013:8)  menyatakan  fungsi  sistem
informasi akuntansi adalah : 
1) Mendukung  aktivitas  perusahaan

sehari-hari 
2) Mendukung  proses  pengambilan

keputusan 
3) Membantu   pengelola   perusahaan

dalam   memenuhi   tanggung
jawabnya kepada pihak eksternal. 

Sistem informasi akuntansi yang
baik  dalam pelaksanaannya  diharapkan
akan  memberikan  atau  menghasilkan
informasi-informasi  yang  berkualitas
serta bermanfaat bagi pihak manajemen
khususnya,  serta  pemakai-pemakai
informasi  lainnya  dalam  pengambilan
keputusan.  Sistem  informasi  akuntansi
yang baik dirancang dengan sedemikian
rupa  sehingga  dapat  memenuhi
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fungsinya yaitu, menghasilkan informasi
akuntansi yang tepat waktu, relevan dan
dipercaya.  Selain   itu   dalam   suatu
sistem  informasi   akuntansi   terdapat
unsur   fungsi  pengendalian  sehingga
mengurangi terjadinya ketidakrelevanan
atau  ketidak  pastian  penyajian
informasi.  Oleh  karena  itu,  baik
buruknya  suatu system informasi  dapat
mempengaruhi fungsi manajemen dalam
melakukan pengendalian internal karena
informasi  yang  dihasilkan  dapat
dipergunakan  untuk  hal  pengambilan
keputusan

Pembelian
Pembelian  (purchase)  adalah

akun  yang  digunakan  untuk  mencatat
semua  pembelian  barang  dagangan
dalam  suatu  periode  (Soemarso
2007:208).  Pembelian  adalah
serangkaian  tindakan  untuk
mendapatkan  barang  dan  jasa
pertukaran,  dengan  maksud  untuk
digunakan  sendiri  atau  dijual  kembali
(Mulyadi  2010:316).  Dari  definisi
diatas  disimpulkan  bahwa  pembelian
merupakan  kegiatan  yang  dilakukan
untuk  pengadaan  barang  yang
dibutuhkan perusahaan dalam
menjalankan    usahanya  dimulai  dari
pemilihan  sumber  sampai memperoleh
barang. 

Menurut  Soemarso  (2009:194),
kegiatan   pembelian   dalam   sebuah
perusahaan  meliputi  hal-hal  sebagai
berikut : 
a. Membeli  barang  secara  tunai  atau

kredit. 
b. Membeli aktiva   produktif   untuk

digunakan  dalam  kegiatan
perusahaan.   Contoh  kegiatan  ini
adalah   pembelian   kendaraan,
peralatan kantor dan lain-lain. 

c. Membeli  barang  dan  jasa-jasa  lain
sehubungan  dengan  kegiatan
perusahaan. Contohnya adalah biaya
pengiriman,  biaya  listrik,  air  dan
telepon. 

Definisi  pembelian  menurut
Michael R Leenders dalam “Purchasing
and  Supply  Management”  (2002:6)
adalah sebagai berikut : “the process of

buying : learning of the need, locating
and  selecting  a  supplier,  negotiating
price  and  other  pertinent  terms,  and
following up to ensure delivery”. Untuk
mencapai  pembelian  yang  efektif
haruslah diketahui terlebih dahulu tujuan
pembelian tersebut.   Masing -   masing
tujuan  pembelian memiliki kepentingan
yang  mungkin  akan  bertentangan
dengan  tujuan  lainnya  namun
pengambilan  keputusan  dalam
pembelian harus  dapat  mempertim-
bangkan  hal  hal  tersebut  dalam
pengambilan  keputusannya  juga
pertimbangan atas cost-benefit.

Pembayaran
Pembayaran  yang  dimaksudkan

disini  termasuk  dalam  kegiatan
pengeluaran  kas.  Sehingga  dapat
dijelaskan  bahwa  pengertian
pengeluaran  kas  menurut Soemarso
(2009:299) adalah suatu  transaksi  yang
menimbulkan  berkurangnya  saldo  kas
dan  bank  milik  perusahaan  yang
diakibatkan  adanya  pembelian  tunai,
pembayaran  utang  maupun  hasil
transaksi yang  menyebabkan
berkurangnya kas.

Pengertian  pengeluaran  kas
menurut   Mulyadi,   dalam   bukunya
yang  berjudul  Sistem  akuntansi
(2008:543) pengeluaran kas adalah suatu
catatan yang dibuat untuk melaksanakan
kegiatan pengeluaran baik dengan uang
tunai  yang  digunakan  untuk  kegiatan
umum perusahaan.  Sedangkan menurut
Hall  (2009:330)  dalam  bukunya
Accounting Information Systems, sistem
pegeluaran kas memproses pembayaran
berbagai kewajiban  yang  timbul  dari
system pembelian.

Berdasarkan   dari   pengertian
diatas  dapat  disimpulkan  bahwa
pengeluaran  kas  pada  umumnya
didefinisikan sebagai  organisasi
formulir,  catatan  dan  laporan  yang
dibuat  untuk  melaksanakan  kegiatan
pengeluaran  baik  dengan  cek  maupun
dengan  uang  tunai  untuk  memperudah
setiap  pembiayaan  pengelolaan
perusahaan. 
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Pengeluaran  kas  dalam
perusahaan  dilakukan  dengan
menggunakan  cek.  Pengeluaran  kas
yang tidak dapat dilakukan dengan cek
(biasanya  karena  jumlahnya    relatif
kecil),    dilaksanakan   melalui    dana
kas    kecil    yang  diselenggarakan
dengan   salah   satu   diantara   dua
sistem:  fluctuating-fund-balance system
dan  imprest  system.  Dokumen   yang
digunakan   dalam   pengeluaran   kas
menurut  Mulyadi (2010:510) adalah : 
a. Bukti Kas Keluar

Dokumen  ini  berfungsi  sebagai
perintah  pengeluaran  kas  kepada
bagian kasir sebesar yang tercantum
didalam dokumen tersebut.

b. Cek
Cek  merupakan  dokumen  yang
digunakan untuk mememerintahkan
bank   melakukan   pembayaran
sejumlah  uang  kepada  orang  atau
organisasi yang namanya tercantum
pada cek. 

c. Permintaan Cek (Check Request) 
Dokumen ini    berfungsi   sebagai
permintaan    dari  fungsi    yang
memerlukan    pengeluaran   kas
kepada  fungsi   akuntansi   untuk
membuat bukti kas keluar.

Bahan Baku
Menurut  Mulyadi  (2009:275)

menyatakan  bahwa,  bahan  baku
merupakan  bahan  yang  membentuk
bagian menyeluruh produk jadi.  Bahan
baku  yang  diolah  dalam  perusahaan
manufaktur  dapat  diperoleh  dari
pembelian lokal, impor atau pengolahan
sendiri.

Berdasarkan  pendapat  diatas,
dapat  disimpulkan  bahwa  bahan  baku
adalah  bahan  yang  menjadi  dasar
terbentuknya  suatu  produk  sehingga
menjadi  barang  jadi  yang  menjadi
persediaan bagi perusahaan dan menjadi
asset lancar perusahaan, yang diperoleh
dari  pembelian  lokal,  impor  atau
pengolahan sendiri.

Pengendalian Intern dalam Sistem 
Informasi Akuntansi

Menurut  Diana,  Setiawati
(2011:82)  pengendalian  intern  adalah
semua  rencana  organisaional,  metode,
dan pengukuran yang dipilih oleh suatu
kegiatan  usaha  untuk  mengamankan
harta  kekayaannya,  mengecek
keakuratan  data  dan  keandalan  data
akuntansi usaha tersebut,  meningkatkan
efisiensi  operasional,  dan  mendukung
dipatuhinya  kebijakan  manajerial  yang
telah ditetapkan.

Menurut  Hery  (2013:159)
pengendalian   intern adalah seperangkat
kebijakan  dan  prosedur  untuk
melindungi  asset  atau  kekayaan
perusahaan dari segala bentuk   tindakan
penyalahgunaan, menjamin  tersedianya
informasi  akuntansi  perusahaan  yang
akurat,  serta memastikan bahwa semua
ketentuan  (peraturan)  hukum/undang-
undang serta kebijakan manajemen telah
dipatuhi  atau  dijalankan  sebagaimana
mestinya  oleh  seluruh  karyawan
perusahaan. 

Sedangkan   menurut   Mulyadi
(2010:163) meliputi struktur  organisasi,
metode,  dan  ukuran-ukuran  yang
dikoordinasikan  yang  bertujuan  untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian, dan keandalan data akuntansi,
mendorong  efisiensi  dan  mendorong
pemenuhan  manajemen.  Pengawasan
atas pengolahan data adalah pengawasan
yang  dilakukan  terhadap  bagian  yang
melakukan  pemrosesan  data  sehingga
prosesnya  dapat  berjalan  dengan  baik
sehingga informasi yang akan dihasilkan
andal untuk pengambilan keputusan.

Kerangka pemikirandiwujudkan
dalam  bentuk  skema sederhana yang
menggambarkan  isi  penelitian  secara
keseluruhan.  Kerangka  pemikiran  yang
diperlukan  sebagai  gambaran  didalam
penyusunan  penelitian  ini,  agar
penelitian  yang  dilakukan  dapat
terperinci  dan  terarah.  Guna
memudahkan  dan  memahami  inti
pemikiran  peneliti,  maka  perlu  kiranya
dibuat kerangka pemikiran dari masalah
yang diangkat, yang akan di gambarkan
sebagai berikut :
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Gambar 1. Kerangka Berfikir
 

METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah

penelitian  kualitatif  dimana  penelitian
ini  menghasilkan  data  deskriptif  yang
berbentuk   tulisan   tentang  gambaran,
gejala   dan   fenomena   yang   terjadi.
Dalam pengumpulan data penelitian ini
tidak  menggunakan  angka  sehingga
jenis  datanya  hanya  berupa  gambaran,
gejala, dan fenomena yang terjadi. Yaitu
tentang gambaran, gejala dan fenomena
yang  terjadi  di  PT.  Megasurya  Mas
mengenai  sistem  informasi  akuntansi
pembelian dan pembayaran bahan baku.
Metode  pemilihan  sampel  yang
digunakan adalah metode  sensus,  yaitu
memberikan  pertanyaan  tentang
dokumen  pendukung  dan  praktekdi
lapangan  dibagian  karyawan
perusahaan.

Menurut    Samiaji    Sarosa
(2009:13), sistem   informasi akuntansi
adalah  sebuah  system yang
mengumpulkan,   mencatat, menyimpan,
dan  memproses  data  sehingga
menghasilkan  informasi  yang  berguna
dalam  membuat  keputusan.  Pembelian
(purchase) adalah akun yang digunakan
untuk mencatat semua pembelian barang
dagangan  dalam  suatu  periode
(Soemarso  2007:208).  Sedangkan
pembayaran bahan baku yang termasuk
dalam  akuntansi  utang yang  menurut
Haryono  (2009:292)   menyatakan

bahwa   utang  adalah  kewajiban
perusahaan  untuk  membayar  sejumlah
uang,  jasa  atau  barang  dimasa
mendatang  kepada  pihak  lain  akibat
transaksi  yang dilakukan dimasa lalu.

Jenis  teknikanalisis  data  yang
digunakan   penulis    adalah    teknik
pengumpulan  data  dari  perusahaan
untuk   dianalisis   dan   selanjutnya
dibandingkan  dengan  teori  yang  ada.
Adapun  analisis  data  yang  dilakukan
oleh penulis adalah sebagai berikut :
1) Mengumpulkan   data-data   yang

berhubungan   dengan   masalah
system  informasi   akuntansi
pembelian  dan  pembayaran  bahan
baku  di  PT. Megasurya Mas

2) Mempelajari  struktur  organisasi
yang dipakai di PT. Megasurya Mas
sehingga  dengan  demikian  dapat
diketahui apakah struktur organisasi
yang  diterapkan  telah  mempunyai
garis  wewenang  serta  tanggung
jawab yang jelas dan tegas.

3) Mempelajari  formulir,  jurnal  dan
dokumen-dokumen  lain  yang
digunakan  dalam  pembelian  dan
pembayaran  bahan  baku.  Dengan
demikian  dapat  diketahui  apakah
formulir-formulir  serta  dokumen-
dokumen  tersebut  sudah  dapat
memenuhi syarat.

4) Menarik   kesimpulan   serta   bila
perlu   memberikan beberapa saran
perbaikan  perbaikan  yang  dapat
dilakukan  dan    bermanfaat  bagi
perusahaan. 

HASIL
Analisa  Prosedur  Pembelian  Bahan
Baku

Prosedur pembelian bahan baku
yang  berlaku  di  PT.  Megasurya  Mas
masih  terdapat  kelemahan  dalam
pengawasan  internnya.  Hal  ini
disebabkan  karena  ketika  barang  yang
dikirim  oleh  pemasok  tiba  di  lokasi
pabrik yang menerima   adalah   bagian
pembelian    dan    bagian    quality
control, dengan pembagian tugas bagian
pembelian  memeriksa  barang  dari
kuantitasnya  apakah  sesuai   dengan
yang   dipesan   sedangkan   bagian
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quality   control   melakukan  pengujian
untuk   memeriksa    apakah   barang
yang    diterima    telah    sesuai
kualitasnya  sesuai  dengan  yang
dibutuhkan. 

Barang   yang   tiba   ini
sebaliknya   diterima   oleh   bagian
penerimaan sehingga pengawasan intern
atas  barang  yang  dipesan  dapat
dilakukan  dengan  maksimal,    karena
apabila   bagian   pembeli dan penerima
sama,    maka  kemungkinan  terjadinya
kecurangan  sangat  besar.  Fungsi
penerimaan  ini  harus  memeriksa
kuantitas  barang  yang  dikirim  oleh
pemasok  dengan  cara  menghitung  dan
memeriksa  barang  tersebut  dengan
membandingkan dengan tembusan surat
order pembelian agar perusahaan dapat
memperoleh barang yang sesuai dengan
yang dipesan.

Fungsi  penerimaan  hanya
melakukan  pemeriksaan  dan
penghitungan  fisik   barang   yang
dikirim   oleh   pemasok,   jika
sebelumnya  telah  menerima tembusan
surat   order   pembelian   yang   telah
diotorisasi   oleh   pihak   yang
berwenang,    sehingga    penerimaan
barang   yang   tanpa   didahului dengan
dikeluarkannya  order  pembelian  dan
fungsi  pembelian  dapat  dicegah.
Permintaan pembelian bahan baku yang
dilakukan  oleh  pihak  Production
Planning  And  Inventory  Control telah
direncanakan  dan  diperhitungkan
dengan baik sehingga bahan yang ada di
gudang  sesuai  dengan  kebutuhan
pesanan. 

Pemeriksaan  kualitas  oleh
bagian quality control akan memastikan
bahwa mutu barang yang diterima sesuai
dengan  yang  dipesan.  Apabila  tidak,
maka bahan tersebut akan dikembalikan
sehingga  mutu  barang  yang  dihasilkan
akan terjaga dengan baik. Barang yang
telah diperiksa tersebut akan dikirim ke
gudang untuk  disimpan  di  gudang dan
dicatat dalam kartu persediaan, selain itu
perusahaan juga melakukan pengawasan
terhadap formulir, dimana formulir yang
digunakan  berhubungan  dengan
pembelian  bahan  baku  yang

ditandatangani  oleh  yang  berwenang.
Sistem  pengolahan  data  dengan
computer  yang  ada  sudah  cukup  baik
untuk menangani data yang dibutuhkan,
misalnya  data  pemasok  serta  data
persediaan.

Analisa Prosedur Pembayaran Hutang
Prosedur  pembayaran    hutang

merupakan   kelanjutan   dari   proses
pembelian  bahan  baku  yangdilakukan
secara  kredit.  Pembelian  bahan  baku
akan  disertai  dengan  formulir  yang
dibuat  oleh  perusahaan. Formulir  ini
akan  di  distribusikan  kepada  pemasok
sebagai pendukung bagi  mereka  untuk
melakukan  tagihan  kepada  perusahaan.
Prosedur  pembayaran  yang  diterapkan
oleh perusahaan sudah berjalan dengan
baik karena setiap pengeluaran kas telah
didukung  oleh  formulir-formulir,
misalnya bukti kas keluar, cek, voucher
sehingga data-data yang terdapat dalam
buku  besar  laporan  keuangan  lainnya
akurat.

Adanya kekurangan pada fungsi
penerimaan  barang yang  tidak terdapat
pada  perusahaan  sedikit  banyak  akan
berpengaruh pada prosedur pembayaran
hutang,  karena  prosedur  pembayaran
hutang merupakan kelanjutan dari fungsi
pembelian  bahan  baku.  Sistem
pengolahan data yang ada di perusahaan
juga sudah berjalan dengan baik karena
untuk mengupdate  data  persediaan  dan
hutang  dagang  sudah  dilakukan  oleh
pihak  yang  berwenang  yang  punya
otoritas  dalam  hal  itu,  sehingga
pengawasannya dapat dilakukan dengan
baik pula. 

Proses   pengawasan   internal
untuk  pembayaran  hutang  sudah  baik,
karena  sebelum  dikeluarkannya  bukti
pengeluaran  kas  oleh  bagian  hutang
terlebih  dahulu  dilakukan  pemeriksaan
dengan  membandingkan   dokumen
dokumen  pendukungnya,  yaitu    surat
permintaan    barang,  surat  pesanan
pembelian  dan  tanda  terima  barang.
Perusahaan  juga  berupaya  untuk
mengantisipasi  terjadinya  penggunaan
formulir  lebih  dari  satu  kali  sebagai
dasar  pembuatan  voucher  dengan  cara
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mencap  lunas  pada  voucher  dan
dokumen  yang  sudah  dilakukan
pembayaran

Analisa Sistem Pencatatan dan Laporan
Keuangan
1. Metode Pencatatan

Pencatatan  yang  dilakukan  selalu
berdasarkan   bukti-bukti,   baik
intern maupun  ekstern  yang  terdiri
dari  buku  harian  kas/bank,  buku
harian  pembelian,  buku  hutang,
buku  harian  penjualan  dan  buku
memorial.  Untuk  semua  transaksi
tersebut  dibuatkan  bukti  dasar
secara  khusus,  seperti  :  bukti
pengeluaran kas/bank, surat pesanan
pembelian,  faktur  untuk  transaksi
pembelian,   memo   dan   laporan
produksi   harian   untuk
mengkonfirmasi  penyerahan  hasil
produksi.  Bukti-bukti  ini  kemudian
dikumpulkan hingga waktu tertentu
untuk kemudian diolah oleh bagian
pemrosesan  data  sehingga  akan
menghasilkan suatu informasi  yang
akurat dan tepat untuk pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.

2. Laporan
Perusahaan  membuat  laporan-
laporan sebagai berikut:
a. Laporan  yang  dibuat  pada  saat

terjadinya  pembelian  bahan
baku : 
1) Laporan  order  pembelian

yang belum diterima
2) Laporan  harga  barang

(bahan)  yang  penting  bagi
perusahaan

3) Laporan  mengenai  waktu
penerimaan  barang
dibandingkan dengan waktu
yang  diminta  oleh  order
pembelian 

4) Laporan  analisa  kualitas
barang-barang yang dibeli

5) Laporan  kontrak-kontrak
pembelian 

b. Laporan  keuangan  dan  laporan
operasional   yang   meliputi
laporan  pengeluaran   dan
penerimaan  kas,  laporan  harga
pokok   produksi.  Laporan  ini

dibuat  untuk pihak intern yaitu
manajemen  perusahaan,  guna
menilai  tingkat  efisien  dan
efektivitas perusahaan. 

c. Laporan  bulanan/tahunan  yang
meliputi  neraca,  laporan  laba
rugi,  laporan  arus  kas,  laporan
perubahan ekuitas  serta  catatan
atas laporan keuangan. Laporan
ini  ditujukan  kepada  pihak
ekstern  perusahaan  yaitu
pemegang  saham,  bank  atau
kreditur,  pemerintah  dan  pihak
lain yang membutuhkannya.

KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan  pada  bab  sebelumnya,
maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut : 
1. Sistem  Informasi  Akuntansi

Pembelian  dan  Pembayaran  Bahan
Baku  yang  diterapkan  di  PT.
Megasurya  Mas  sudah  memadai.
Sistem  informasi  akuntansi
pembelian  yang  diterapkan
melibatkan  beberapa  fungsi  yang
terkait  yaitu  fungsi  pembelian,
fungsi  penerimaan,  fungsi
penyimpanan,  fungsi    keuangan
dan   fungsi   akuntansi. Sedangkan
dalam  sistem  pembayaran
melibatkan  fungsi  Finance,
Penandatanganan  cek,  fungsi
akuntansi. 

2. Prosedur  pengendalian  pembelian
dan pembayaran  di  PT. Megasurya
Mas sudah memadai karena adanya
hal-hal sebagai berikut :
a)  Prosedur  otorisasi  sudah

dijalankan  dengan  baik  dan
penggunaannya  dipertanggung
jawabkan  oleh  bagian  yang
mempunyai  wewesang terhadap
dokumen dokumen tersebut.

b) Adanya pemisahan fungsi dalam
proses  pembelian  dan
pembayaran  yaitu    meliputi
fungsi  pembelian,  fungsi
penerimaan,  fungsi
penyimpanan,  fungsi  akuntansi,
dan  fungsi  keuangan  di  dalam
masing masing divisi.
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c) Formulir yang digunakan dalam
kegiatan  administrasi  telah
dibuat  beberapa  rangkap
tergantung  banyaknya  bagian
yang  terlibat  dalam  suatu
prosedur   untuk   menciptakan
pengawasan  agar  tidak  terjadi
kecurangan.  Formulir  yang
digunakan   sudah   bernomor
dan   terurut  sehingga
memudahkan  dalam  pencarian
dokumen.  Dan  penggunaanya
dipertanggung  jawabkan  oleh
bagian  yang  mempunyai
wewenang. 

3. Tanggung  jawab  pembelian  bahan
baku  dipegang  sepenuhnya   oleh
bagian  pembelian  sedangkan
pembayaran  hutang  dipegang  oleh
bagian  hutang  dagang  dengan
mempergunakan  data  dari  bagian
pemrosesan  data  sebagai  bahan
acuan.

SARAN
Untuk  lebih  meningkatkan

pelaksanaan system informasi akuntansi
pembelian dan pembayaran bahan baku
serta efektivitas pengendalian intern atas
sistem  pembelian  dan  pembayaran
bahan  baku  di  PT.  Megasurya  Mas,
maka penulis  memberikan sara sebagai
berikut : 
1. Bagian  penerimaan  hendaknya

dipisahkan  dari  bagian  pembelian
agar  tercipta  pengendalian  intern
yang lebih baik antar bagian-bagian
yang ada di perusahaan.

2. Penyempurnaan  system    sesuai
dengan    perkembangan  teknologi
pengolahan data yang lebih canggih
lagi  untuk  mendapatkan  informasi
yang  lebih  cepat  dan  akurat,
sehingga  pengambilan  keputusan
juga  dapat  dilakukan dengan cepat
dan tepat. 

3. Disediakan  tempat  penyimpanan
yang  lebih  luas  untuk  menyimpan
file-file  penting   perusahaan.  Agar
lebih  mudah  untuk  mencari data
tersebut apabila dibutuhkan.
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