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BAB IV 

PELAKSANAAN 

 

IV.1 Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pembelian  pada PT. 

Chitra Paratama 

PT  Chitra Paratama  adalah  Group Trakindo,  perusahaan yang 

didedikasikan untuk menyediakan pelanggan dengan bantuan dan dukungan 

teknis yang diperlukan untuk memaksimalkan umur ban dan meminimalkan 

biaya. 

PT Chitra Paratama bergerak  dibidang pengadaan Ban, alat berat, dan 

kendaraan penumpang. Adapun ragam produk yang dtawarkan PT. Chitra 

Paratama adalah Buldozer Micheln Tyres, Ban Michelin truck dan Bus, Ban 

Michelin Pertanian,Nokian Kehutanan dan Tyres Pertanian,Rimex Rims dan 

Tabung,semua aksesoris dan Tirus Pemeliharaan Perkakas. 

Sistem akuntansi Pembelian barang Dagang yang digunakan Pada 

PT.Chitra Paratama sesuai dengan standart operating Procedure(SOP) 

perusahaan, mulai dari fungsi-fungsi yang terkait dan dokumen-dokumen yang 

terkait dari Sistem akuntansi Pembelian itu sendiri. Berikut Penulis akan 

membahas lebih detail mengenai Sistem pembelian akuntansi barang dagangan 

yang digunakan oleh PT. Chitra Paratama. 
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IV.1.1.Kebijakaan-kebijakan mengenai Sistem  akuntansi pembelian  Barang 

dagangan Pada PT. Chitra Paratama. 

1. Purchase requisition ( PR ) Adalah metode procedural untuk semua 

departemen yang membutuhkan suatu pembelian terhadap barang dan atau 

jasa, melalui proses suatu pengadaan barang, biasanya karena dimuculkan 

dalam jumlah atau harga, sifat pembelian itu sendiri atau tipe dari barang atau 

jasa tersebut.  

2. Pengadaan Barang dagang yakni penambahan atau Penerimaan terhadap 

barang didasarakan atas: 

a. Harga yang kompetitif  yang bisa dicapai terhadap pembelian tersebut. 

b. Kuantitas dan kualitas yang tepat. 

c. Dikirimkan pada waktu yang tepat. 

d. Dikirimkan pada tempat yang tepat. 

e. Untuk kepentingan langsung oleh perusahaan. 

f. Dibeli melalui sebuah kontrak atau perintah Pembelian (Purchase 

Order/PO). 

 

3. Pembelian yakni perolehan barang yang berhubungan dengan pencapaian 

tujuan perusahaan. Perbedaan antara pembelian dengan pengadaan yaitu selain 

melakukan pembelian,pengadaan didalamnya mencangkup Expediting,Suplier 

Quality, Dan Trafic & Logistic. 

4. Pengadaan Barang dagang yakni penambahan atau Penerimaan terhadap 

barang didasarakan atas: 
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5. Capital Expenditure terjadi jika perusahaan mengeluarkan modal (uang) aik 

untuk membeli atau menambah nilai aset yang sudah ada dengan penambahan 

masa pajaknya. 

Pada perusahaan ini memiliki kebijakan dalam menentukan permintaan 

pembelian adapun kebijakan tersebut adalah: 

a. Formulir Permintaan  atau  PR yang tidak diisi secara lengkap akan di 

kembalikan kepada purchasing untuk dilengkapi, hal ini dapat menunda 

proses pemesanan dan pengantaran barang atau jasa. 

b. Dalam formulir PR harus terdapat daftar lengkap informasi yang 

dibutuhkan untuk menjalankan transaksi pembelian(nama barang atau 

jasa,hargadan lain-lain) 

c. Khusus permintaan  pembelian dari Chitra  Paratama  Balikpapan sebagian 

besar formulir PR sudah dilengkapi dengan penawaran dari pemasok  

(sudah ada proses seleksi vendor dari purchasing atau departemen). 

d. Formulir PR yang sudah lengkap harus disahkan oleh superior yang 

bersangkutan sebelum diserahkan kepada personil Manajemen Material. 

e. Untuk permintaan pembelian yang dianggarkan, maka pengesahan hanya 

perlu dilakukan oleh superiornya.sedangkan untuk PR yang tidak 

dianggarkan maka selain disahkan oleh superior, harus diserahkan kepada 

direktur. Bila superior dan direktur tidak menyetujui maka PR yang 

diajukan user akan ditolak. 

f. Departemen Manajemen Material memiliki wewenang untuk menolak PR 

yang diterima apabila PR tersebut tidak memenuhi syarat (tidak lengkap). 
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g. Khusus untuk Chitra Paratama Balikpapan pada proses pembuatan PR 

oleh user atau departemen terkait sebagan besar suadah ada proses seleksi 

vendor/supplier,sehinnga dalam hal ini personil Manajemen Material 

hanya membuat Purchase Order(PO). 

 

IV.1.2  Fungsi-Fungsi Yang terkait dalam Sistem Pembelian secara Tunai 

pada PT Chitra Paratama. 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian pada                    

PT. Chitra Paratama yaitu: 

1. Management  

a. Perencanaan (Planing) yaitu perencanaan yang dilakukan untuk  

menentukan tujuan  perusahaan secara keseluruhan dan cara yang terbaik 

untuk memenuhi tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian (organized)  untuk mempermudah manajer dalam 

melakukan pengawasan dan menentukan orang ynag dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas yang telah di bagi-bagi. 

c. Pengarahan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 

kelompok berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan 

manajerial dan usaha. 

 

2. Purchasing 

Membuat dan mengajukan formulir permintaan pembelian (Purchased 

Requisition) apabila formulir tersebut tidak diisi secara lengkap maka maka 

purchasing  yang akan melengkapi hal ini akan menunda proses pemesanan. 
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2. Manajemen Material  

Menerima formulir dari purchasing dan Mempunyai wewenang untuk  

menolak  

Purchase requisition  apabila tidak memenuhi syarat(tidak lengkap). 

Dari uraian diatas fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian pada 

PT. Chitra Paratama dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan tanggung 

jawab antar fungus sudah cukup baik sehingga memungkinkan tidak ada 

transaksi yang dilakukan oleh satu fungsi. 

 

IV.1.3. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian secara Tunai pada  

PT.Chitra Paratama. 

 

Pada sistem pembelian pada PT. Chitra Paratama dibutuhkan alat bantu 

dalam mempermudah sistem akuntansi pembelian yaitu Dokumen . Dokumen  

juga di jadikan sebgai bukti transaksi yang dilakukan oleh PT.Chitra Paratama. 

Dokumen dibutuhkan sebagai alat informasi antara fungsi-fungsi yang terkait 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang terhadap 

dokumen itu sendiri.dokumen yang digunakan dalam sistem kuntansi pembelian 

Pada PT. Chitra Pratama adalah: 

1. Surat permintaan pembelian (Purchase Requisition/PR) 

Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian Purchasing  untuk proses pemesanan 

dan     pengantaran barang atau jasa. 

2. Surat permintaan dan penawaran Harga (SPPh) 
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Dokumen ini dikeluarkan jika harga yang ditawarkan Vendor tidak sesuai 

dengan budget yang telah ditetapkan  oleh perusahaan. 

3. Surat Order Pembelian (Purchase Order/PO) 

Dokumen ini dikeluarkan oleh Manajemen Material untuk proses pembelian 

barang. 

4. Faktur 

Faktur  adalah  dokumen  yang   diterbitkan   oleh  Vendor  kepada   pembeli  

 ( perusahaan ini)   yang   mencantumkan tanggal pengeluaran faktur, tanggal  

pengiriman   barang,   uraian barang (berat, ukuran),   harga, biaya - biaya lain,  

jumlah   total   yang   harus   dibayar   pembeli,   syarat   penyerahan   barang   dan  

syarat   pembayaran. 

5. Bukti Kas Keluar(BKK) 

Merupakan Dokumen pertanggungjawaban kepada Manajemen terkait 

pengeluaran sejumlah uang untuk pembelian barang disertai bukti penerimaan 

barang. 

6. Surat pengiriman Barang (SPb) 

Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian vendor  bersamaan dengan barang yang 

dipesan oleh perusahaan. 

Dari uraian diatas merupakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 

Sistem akuntansi Pembelian yang dilakukan oleh PT. chitra Paratama 

 

IV.2  Prosedur pencatatan Sistem  Akuntansi pembelian pada     PT. Chitra 

Paratama. 

Adapun prosedur dalam pencatatan Akuntansi Pembelian pada PT. Chitra 

Paratama yaitu: 

1. Purchasing 
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a. Purchasing  mengajukan surat permintaan pembelian(purchase requisition 

atau PR) sebanyak rangkap 3 (tiga). Lembar ke- 1 dan 2 untuk  

didistribusikan kebagian Manajemen Material dam lembar ke-3 dijadikan 

arsip sendiri( Tanggal). 

a. Terima PR dan Spph sebanyak 2 rangkap dari bagian Manajemen 

Material.. 

b. Memeriksa PR lembar ke-1  dan SPPh  lembar ke 1 dari bagian 

manajemen material. 

c. Untuk PR ke-1 dan ke-2,dan SPPh ke-1 dijadikan arsip sendiri dan Spph 

ke-2 didistribusikan ke Manajemen Material. 

2. .Manajemen Material 

a. Terima PR Rangkap 2 (dua)  kemudian di crosscheck apakah sudah 

memenuhi syarat kelengkapan atau belum. Jika sudah lengkap maka 

membuat SPPh tetapi jika belum lengkap maka akan dikembalikan ke 

bagian purchasing.  

b. PR lembar ke-1 dan ke-2, SPPh  ke-1 dan ke-2 didistribusikan ke bagian 

purchasing. 

c. Terima Spph ke-2 dari  purchasing  kemudian bagian Manajemen Material 

memastikan barang yang dipesan ke Vendor. 

d. Terima Purchase Order dari Vendor dan bersamaan dengan barang,serta 

membuat Surat Pengiriman Barang Rangkap 2 (dua) ,Bukti Kas Keluar 

Rangkap 2 (dua), dan Surat Penerimaan Barang rangkap 2 (dua). 

Distribusi: 

- BKK  Ke-1 dan SPB ke-1 ke  bagian Manajemen. 

- PO dijadikan arsip sendiri 
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- SPB ke-2 didistribusikan ke Vendor. 

e. Terima BKK ke-1 dan 2, faktur 2 , dan Spb 1 dari bagian Manajemen 

Kemudian di Croscheck jika ya maka  akan mencairkan dana dan 

membayar ke Vendor. 

f. BKK ke-2  dan Faktur ke-2  dijadikan  arsip  sendiri, BKK  ke-2 dan  

Uang akan  diserahkan  ke  Vendor. 

3. Manajemen 

a. Terima SPb ke-1. BKK ke-1 dan ke- 2, dan Faktur  dari bagian 

Manajemen Material.  

b. Kemudian di approve dan dokumen diperiksa dan mengeluarkan sejumlah 

uang. 

c. SPb ke-1 dijadikan arsip sendiri, BKK ke-1 dan  ke-2 ,dan faktur 

didistribusikan ke bagian Manajemen Material. 

 

  Berdasarkan prosedur yang telah di jelaskan maka dibawah ini terdapat 

bagan alir yang akan menunjukan sistem Akuntansi Pembelian secara Tunai Pada 

PT. Chitra Paratama.  
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IV.3 Bagan Alir Sistem Auntansi Pembelian Pada PT. Chitra Paratama   

MULAI

MENGAJUKAN FORM 

PR

3
2

1

PR

1

T

BAGIAN PURCHASING

2

2
SPPh                 1

2
1

PR

PERIKSA PR DAN 

SPPH DARI BAGIAN 

MM

2
SPPh                  1

2

1

PR

3

T

 

 

KETERANGAN 

PR  : purchase requistion 

SPPh : Surat Permintaan penawaran harga 

Po : purchase Order 

SPb : Surat penerimaan barang 

BKK : bukti kas keluar 
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1

2

1

PR

CROSSCHEK & 

MEMBUAT SPPh

2

SPPH                  1

2

PR                       1

2

3

SPPh                  2

MEMASTIKAN 

BARANG YANG 

DIPESAN

VENDOR

VENDOR

BARANG

FAKTUR             2

PO

TERIMA BARANG 

& PO BUAT SURAT 

PENERIMAAN 

BARANG BKK

2

SPb                     1

2

BKK                     1

PO

2

FAKTUR

T 4

vendor

MANAJEMEN MATERIAL

5

2

FAKTUR              1

1

BKK                     2

CROSSCHECK, 

MENCAIRKAN 

DANA DAN 

MEMBAYAR 

VENDOR

2

FAKTUR             1

1

BKK

T

SELESAI

VENDOR

 

 

KETERANGAN 

PR  : purchase requistion 

SPPh : Surat Permintaan penawaran harga 

Po : purchase Order 

SPb : Surat penerimaan barang 

BKK : bukti kas keluar 
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4

MANAGEMEN

2

FAKTUR              1

2

BKK                   1

SPb                    1

PERIKSA DOKUMEN 

DAN 

MENGELUARKAN 

UANG

2

FAKTUR              1

2

BKK                   1         

SPb                    1

T

5

UANG

 

 

 

KETERANGAN 

PR  : purchase requistion 

SPPh : Surat Permintaan penawaran harga 

Po : purchase Order 

SPb : Surat penerimaan barang 

BKK : bukti kas keluar 

 


