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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Melalui penjelasan mengenai Sistem Akuntansi Pembelian dalam Pengadaan 

Bahan Bakar Minyak pada PT. PELNI (Persero) Semarang, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kegiatan pembelian bahan bakar minyak pada PT. PELNI (Persero) Semarang 

merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan namun tidak terbatas waktu. 

Kegitan pembelian ini dilakukan apabila ada kapal yang hendak beroperasi 

namun kehabisan bahan bakar.  

2. Sistem Akuntansi Pembelian bahan bakar pada  PT. PELNI (Persero) 

Semarang melewati prosedur yang cukup panjang dan melibatkan berbagai 

instansi. Diantaranya adalah kantor PT. PELNI (Persero) pusat, Pertamina dan 

yang terakhir adalah Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas. 

3. Sistem Akuntansi Pembelian dalam Pengadaan Bahan Bakar Minyak pada PT. 

PELNI (Persero) Semarang tidak memiliki prosedur permintaan penawaran 

harga dan pemilihan pemasok kareha hanya memiliki satu pemasok bahan 

bakar, yaitu Pertamina. 

4. PT. PELNI (Persero) Semarang tidak menggunakan sistem pembelian secara 

tunai melainkan dengan autodebit. Yang artinya kegiatan transaksi dilakukan 

langsung dari Pertamina ke kantor pusat dengan mengurangi saldo kantor 

pusat. Sehingga tidak ada bukti pengeluaran kas yang dilakukan oleh kantor 

cabang Semarang, melainkan Surat Perintah Transfer Hutang ke kantor pusat. 

5. Perusahaan ini tidak memililki Fungsi Gudang karena pelaksanaan bunkernya 

atau pengisian bahan bakar langsung ke dalam tangki kapal yang hendak 

beroperasi dan tidak dilakukan penyimpanan.  
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6. Unsur Pengendalian Intern telah dilaksanakan dengan baik, perbandingan teori 

dan praktiknya yang terlihat yaitu tidak adanya fungsi penyimpanan barang, 

karena PT. PELNI (Persero) Semarang tidak menggunakan sistem 

penyimpanan. Juga pada prosedur pencatatannya, tidak adanya bukti kas 

keluar. Pada proses pemeriksaan juga sudah terlaksana dengan baik yang 

dibuktikan oleh banyaknya tahapan verifikasi data dari mulai membuat 

permohonan sampai diterimanya barang. Secara keseluruhan, pengendalian 

intern PT. PELNI (Persero) Semarang sudah memiliki pemisahan fungsi 

dimana masing-masing fungsi memiliki tanggung jawab sehingga tiap fungsi 

dapat saling melakukan pengawasan terhadap proses pembelian dari mulai 

diterbitkannya surat permohonan sampai diterimanya bahan bakar. Dengan 

adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik, maka PT. PELNI (Persero) 

Semarang dapat terhindar dari kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas 

pembelian bahan bakar minyak.  

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan bahan bakar minyak adalah : 

1. Pembelian tidak bisa dilakukan secara langsung, harus melewati berbagai 

prosedur yang panjang. Kuantitas atau jumlah bahan bakar yang diminta 

pun bergantung kepada keputusan kantor pusat sehingga proses pembelian 

bahan bakar minyak cenderung lama, tidak efektif dan efisien. 

2. Selain bergantung kepada kantor pusat, jumlah bahan bakar yang diisi juga 

bergantung kepada jumlah persediaan yang ada di Pertamina sehingga 

apabila tidak sesuai permintaan, akan dilakukan pengisian ulang yang  

mengakibatkan proses bunker tidak maksimal. 

Upaya PT. PELNI (Persero) Semarang dalam mengatasi hambatan 

yang terjadi diantaranya adalah : 

1. Rutin memeriksa kondisi tangki kapal sehingga tidak terjadi pengisian 

mendadak karena kekosongan tangki mengingat prosedurnya cukup 

panjang dan lama. 
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2. Membuat Surat Permohonan Supply BBM dari jauh-jauh hari sebelum 

tangki benar-benar kosong dan membuat surat untuk beberapa kapal yang 

hendak beroperasi sekaligus sehingga pengisian bahan bakar minyak tidak 

berulang-ulang.  

 


