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BAB IV  

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN TINJAUAN TEORI 

a. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Pengertian Sistem Pembelian Bahan Baku 

 Teori Sistem Akuntansi Pembelian 

Pembelian merupakan fungsi pelayanan yang menunjang kegiatan 

dalam perusahaan yang bersangkutan. Sistem akuntansi pembelian 

digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan 

oleh perusahaan. 

 Teori Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam 

proses produksi. Bahan baku merupakan barang persediaan milik 

perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi, sehingga 

akan menjadi barang setengah jadi. 

 

B. KESIMPULAN TINJAUAN PRAKTIK 

1. Gambaran Umum Sistem Pembelian Bahan Baku pada CV DIJAWA 

ABADI JEPARA FURNITURE 

CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture adalah perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi mebel/furniture 

rumah tangga dengan berbagai macam tipe atau bentuk sesuai pesanan, 

dalam proses produksinya harus sesuai dengan pesanan dan rancangan 

konsumen yang diharapkan dapat memenuhi permintaan pelanggan 
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dengan tepat waktu dan memuaskan pelanggan. Pembelian merupakan 

salah satu bagian yang penting dalam berhasilnya operasi pada 

perusahaan sebab pembelian merupakan aktivitas awal dari operasional 

perusahaan. Untuk menciptakan sistem pembelian yang baik diperlukan 

kerja sama dan komunikasi yang baik antara pimpinan, karyawan dan 

bagian-bagian yang terkait. 

 Departemen pembelian mempunyai tugas utama untuk melakukan 

transaksi pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku pada CV 

DIJAWA ABADI JEPARA Furniture mempunyai prosedur yang harus di 

taati dalam pelaksanaannya Karen prosedur tersebut telah memiliki 

standar internasional ISO:9001 dan bersetifikat FSC dan SVLK. 

 Pembelian kredit pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 

dilakukan transaksi pembelian bahan baku ataupun pembelian dengan 

nilai materil yang tinggi. Pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture, 

bahan baku merupakan hal yang utama dalam proses produksinya Karen 

semua jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari 

perakitan antar part yang diproduksi dari perusahaan vendor mebel yang 

telah dipilih perusahaan. 

 Pembelian kredit pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 

mempunyai dua siklus pembayaran setiap tanggal 15 and 30 tiap bulan. 

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran dan pencatatan 

pada perusahaan. Dalam satu minggu, perusahaan dapat rutin melakukan 

pembelian jika tredapat kondisi tertentu, misalnya libur. 

 Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat atau 

diinput ke dalam sistem yang dilakukan oleh staf bagian pembelian. Staf 

bagian pembelian mempunyai tugas untuk membuat skedul pembelian, 

melakukan pembelian, melakukan cek perjalanan barang, melakukan 

perhitungan barang yang dibeli, mencocokan barang yang dibeli dengan 

data pembelian yang ada di sistem, melakukan konfirmasi ke vendor. 
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2. Unsur-unsur Pembelian pada CV DIJAWA ABADI JEPARA 

FURNITURE 

 Pembelian Kredit  

Pembelian kredit pada CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 

dilakukan untuk transaksi pembelian bahan baku tataupun pembelian 

dengan nilai materil yang tinggi. Pembelian kredit mempunyai dua 

siklus pembayaran setiap tanggal 15 dan 30 tiap bulan. 

 Pembelian Tunai  

Pembelian tunai perusahaan biasanya digunakan untuk pembelian 

inventaris kantor, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. 

3. Dokumen yang diajukan dalam Sistem Pembelian pada CV DIJAWA 

ABADI JEPARA FURNITURE 

 Purchase Requisistion Report 

 Order Sheet 

 Delivery Sheet 

 Voucher Payment 

4. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Sistem Pembelian pada CV 

DIJAWA ABADI JEPARA FURNITURE 

 General Ledger 

Merupakan buku yang mencatat aktivitas yang digunakan perusahaan 

sebagai pelaporan pengeluaran.  

 Buku Pengiriman Barang 

Berisi tentang pengiriman barang melalui jasa ekpedisi, selain 

melakukan produksi terhadap barang berupa mesin produksi mebel. 
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5. Fungsi yang terkait dalam Sistem Pembelian pada CV DIJAWA ABADI 

JEPARA FURNITURE 

 Fungsi Gudang 

Tempat penyimpanan seluruh barang hasil produksi maupun barang 

persediaan. 

 Fungsi Sistem Informasi  

Sistem informasi pada departemen pembelian merupakan sumber 

utama untuk mengetahui jumlah persediaan yang ada di gudang. 

6. Jaringan Prosedur Yng Membentuk Sistem Pembelian pada CV DIJAWA 

ABADI JEPARA FURNITURE 

 Prosedur Penerimaan Pembelian 

 Prosedur Permintaan Penawaran Harga & Penelitian Pemasok 

 Prosedur Order Pembelian  

 Prosedur Penerimaan Barang  

 Prosedur Pencatatan Utang    
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