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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan

Setiap perusahaan baik itu perusahaan besar, perusahaan menengah

dan perusahaan kecil perlu sistem informasi akuntansi dalam setiap

kegiatan usahanya. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya

perlu mengadakan suatu sistem yang baik guna memperlancar jalannya

kegiatan perusahaan tersebut. Sistem itu sendiri pada dasarnya adalah

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu

(Mulyadi, 2001 : 3).

Sistem sangat berguna sekali bagi perusahaan karena didalam

sistem peristiwa atau kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan

direkam, digambarkan, atau dijelaskan sehingga dapat membantu dalam

pengawasan, pengontrolan, dan dapat memperlancar jalannya kegiatan

suatu perusahaan. Untuk mencapai maksud tersebut maka perlu

perencanaan dan pelaksanaan sistem yang baik, efektif, dan efisien.

Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau

yang secara rutin terjadi, sehingga pada perusahaan perlu dibuat desain

sistem secara tertulis yang bertujuan untuk mengkomunikasikan secara

tertulis kepada pemakai informasi dan dapat digunakan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perencanaan dan pelaksanaan

sistem yang baik akan mencerminkan kokohnya suatu perusahaan.

CV. DIJAWA ABADI JEPARA Furniture adalah produsen mebel

yang berorientasi ekspor. Jenis produk yang dihasilkan adalah meja,

kursi, almari, mirror. Perusahaan ini memproduksi barang-barangnya

dengan memanfaatkan kekayaan alam yaitu berasal dari kayu yang diolah

menjadi furniture.



2

Pembelian merupakan salah satu bagian yang penting dalam

berhasilnya operasi pada suatu perusahaan sebab pembelian merupakan

aktivitas awal operasional perusahaan. Untuk menciptakan sistem

pembelian yang baik diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik

antara pimpinan, karyawan dan bagian – bagian yang terkait.

Pembelian bahan baku pada CV DIJAWA ABADI JEPARA

Furniture merupakan hal yang terpenting dalam proses produksi.

Sebelum terjadi transaksi pembelian, terdapat pemilihan vendor/pemasok

barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam pemilihan

vendor/pemasok departemen pembelian mempunyai standar kualitas

tersendiri yang harus di taati karena standar tersebut sangat berpengaruh

terhadap kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan mengingat

betapa pentingnya pembelian bahan baku dalam proses pruduksi pada

perusahaan maka penulisan tugas akhir ini akan di beri judul :

“SISTEM PEBELIAN BAHAN BAKU PADA CV DIJAWA

ABADI JEPARA FURNITURE”

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dari pelaksanaan penulisan pada Perusahaan ini

dilakukan penulis pada CV DIJAWA ABADI Jepara Furniture, yang

kantornya berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, Penulis mencari data

di Bagian Administasi Keuangan Perusahaan. Adapun Ruang Lingkup

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan pada perusahaan ini

adalah :
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1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penulisan, maka Penulis

dapat mengambil pokok permasalahan yang dihadapi oleh

mahasiswa D III Akuntansi Universitas Diponegoro adalah sebagai

berikut :

1. Pengertian sistem pembelian bahan baku pada CV DIJAWA

ABADI JEPARA Furniture.

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian bahan baku

pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.

3. Catatan-catatan yang digunakan dalam sistem pembelian bahan

baku pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.

4. Fungsi yang terkait dalam sistem pembelian bahan baku pada

CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.

5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian bahan

baku pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus

di laksanakan oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan kurikulum

yang telah ditetapkan pada akhir semester untuk mencapai gelar yang

ingin dicapai.

1.3.1 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan Penulisan Tugas Akhir yang dilaksanakan

oleh Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Diponegoro,

adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengaplikasi teori yang telah penulis terima selama

menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro khususnya yang berhubungan dengan sistem

pembelian.
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b. Untuk mengetahui penerapan prosedur bagaimana sistem

pembelian bahan baku yang ada pada CV DIJAWA ABADI

JEPARA Furniture.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Tugas Akhir adalah :

a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro.

b. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi dan referensi serta pengetahuan

yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi

pembaca umumnya sehingga diperoleh gambaran yang jelas

mengenai sistem pembelian bahan baku pada CV DIJAWA

ABADI JEPARA Furniture.

c. Bagi CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture

Sebagai tambahan bahan masukan yang dapat digunakan

sebagai referensi bagi yang memerlukan mengenai sistem

pembelian bahan baku CV DIJAWA ABADI JEPARA

Furniture.

1.4 Metode Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir

ini ada dua, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung secara

langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama

kalinya oleh peniliti (Marzuki, 2000 : 55). Data primer ini

diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara

bagian-bagian yang terkait dengan sistem pembelian pada CV

DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.
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2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan digunakan sendiri

pengumpulannya oleh peniliti (Marzuki, 2000 : 56). Dalam

penulisan Tugas Akhir ini data sekunder diperoleh dengan cara

membaca dan mempelajari buku-buku, referensi maupun

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas dalam laporan ini.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Secara umum dalam rangka pengumpulan data yang

dilakukan penulis pada saat pelaksanan Tugas Akhir adalah dengan

menggunakan metode-metode berikut :

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan

cara mengamati dan mencatat secara sistematis (Gorys Kersf,

2001 : 62). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan

pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek atau benda atau

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu-individu yang diamati. Dalam hal

ini yang berhubungan dengan sistem pembelian. Pengamatan

yang dilakukan pada saat penulis melakukan Kerja Praktik di

CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

informan atau otoritas (ahli yang berwenang dalam satu

masalah). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh

data yang lengkap dan terperinci yaitu dengan ,mengadakan

Tanya jawab dengan bendahara penggajian tentang jaringan

prosedur pembelian, dokumen yang digunakan, fungsi yang

terkait sistem pembelian pada CV DIJAWA ABADI JEPARA

Furniture.
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c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara

mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah, dan

literature lainnya (Gorys Keraf : 166). Metode ini dilakukan

untuk menambah data yang diperlukan dalam penyusunan

Tugas Akhir serta dapat menambah pengetahuan mengenai

teori yang diperoleh melalui buku-buku dan referensi yang

berhubungan dengan sistem penggajian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penulisan, ruang

lingkup,  tujuan dan kegunaan penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM CV DIJAWA ABADI JEPARA

FUNITURE

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah dan

perkembangan instansi, lokasi instansi, kedudukan, tugas

pokok, dan fungsi struktur organisasi pada CV DIJAWA

ABADI JEPARA Furniture.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG SISTEM

PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA CV DIJAWA

ABADI JEPARA FUNITURE

Dalam bab ini diuraikan tentang sistem pembelian, fungsi

yang terkait dalam sistem pembelian, dokumen-dokumen

yang digunakan, pelaksanaan prosedur pembelian.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, penulis mrnguraikan ringkasan atas bab-

bab Sebelumnya khususnya BAB III yaitu tinjauan teori

dan tentang Praktik sistem pembelian bahan baku pada CV

DIJAWA ABADI JEPARA Furniture.
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