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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Teori 

3.1.1 Pengertian Akuntansi 

Definisi akuntansi menurut Warren (2005:10), yaitu:”Secara umum, 

akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan 

laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan”. 

 

3.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

Richard F. Neuschel  (1960) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang 

menyeluruh (terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan (Jogiyanto, 1988:1) 

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati 

dalam bukunya Warren , Reeve, Fees Accounting (2005:234), sistem 

akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi 

dan keuangan sebuah perusahaan. Lebih lanjut, menurut Mulyadi (2001:1), 

sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolan perusahaan.  

Sedangkan menurut Marom (2002:1), sistem akuntansi merupakan 

gabungan dari formulir-formulir, catatan, prosedur, dan alat-alat yang 

digunakan untuk mengelola dalam suatu badan usaha, dengan tujuan 

menghasilkan informasi-informasi keuangan yang diperlukan manajemen 

dalam mengawasi usahanya atau untuk pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Dari berbagai definisi sistem akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi adalah gabungan dari berbagai elemen penting yang 

kemudian diproses, sehingga menghasilkan sebuah informasi akuntansi 

dalam perusahaan. Yang akan memudahkan pemegang kepentingan untuk 

mengambil keputusan. 

 

3.1.3 Tujuan dan Manfaat Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2009:1) tujuan dan manfaat sistem akuntansi adalah : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan bagi usaha baru; 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang 

sudah ada baik mengenai mutu, maupun struktur informasinya; 

3. Untuk memperbaiki tingkat keadaan informasi dan untuk menyediakan 

catatan lengkap untuk mempertanggungjawabkan dan perlindunngan 

kekayaan perusahaan; 

4. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelenggaraan akuntansi. 

 

3.1.4 Pengertian Pengadaan 

Weele (2010) menyatakan, pegadaan adalah perolehan barang atau jasa. 

Hal ini megnuntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa 

mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan 

pembeli falam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Sedangkan 

menurut Christopher dan Schooner (2007), pengadaan adalah kegiatan 

untuk mendapatkan barang atau jasa secara tansparan, efektif dan efisien 

ssesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan 

barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa 

yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, 

serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang 

terjangkau. Pengadaan juga bersinonim dengan pembelian. 
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3.1.5 Pengertian Persediaan 

Menurut Kusuma (2009:132) persediaan didefinisikan sebagai barang 

yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. 

Sedangkan menurut Munawir (2002:114) persediaan adalah suatu aktiva 

yang dimiliki untuk dijual kembali atau barang yang akan digunakan atau 

dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

persediaan tidak selamanya barang mentah, setengah jadi, ataupun jadi yang 

akan dijual oeh perusahaan. Namun persediaan juga dapat berupa barang 

yang akan dikonsumsi sendiri oleh perusahaan. 

3.1.6 Fungsi yang Terkait 

Menurut Mulyadi (2001:3) fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pembelian adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi gudang 

Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan 

pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk 

menyimpan barang yang telah diterima oleh funsi penerimaan. 

2. Fungsi pembelian  

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok 

yang dipilih. 

3. Fungsi penerimaan 

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, 

dan kuantitas barang yang diterimadari pemasok guna menentukan dapat 

atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan.  

4. Fungsi akuntansi  

Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi 
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pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat 

transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar dan 

menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang 

berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang 

sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelia, fungsi 

persediaan bertanggung  jawab untuk mencatat harga pokok persediaan 

barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

 

3.1.7 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan (Mulyadi,2001) adalah : 

1. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diidi oleh fungsi gudang atau 

fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan 

pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut 

dalam surat tersebut. 

2. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumeni ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi (tidak repetitif), 

yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. 

4. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok teah memenuhi jenis, spesifikasi, 

mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 

5. Surat Perubahan Order Pembelian 

Surat Perubahan Order Pembelian dibuat dengan jumlah lembar 

tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan 

yang menerima surat order pembelian. Perubahan order pembelian dapat 

berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, 
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penggantian (substitusi) atau hal lain yang bersangkutan dengan 

perubahan desain atau bisnis. 

6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah 

pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepadapemasok yang sekaligus 

berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud 

pembayaran (berfungsi sebagai remittance advice). 

 

3.1.8 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian 

(Mulyadi,2001) adalah sebagai berikut : 

1. Register bukti kas keluar  

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

secara kredit. 

2. Jurnal pembelian 

Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable 

procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

adalah jutnal pembelian. 

3. Kartu persediaan 

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat harga pokok 

persediaan yang dibeli. 

4. Kartu gudang 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat data persediaan 

(kuantitas) yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggaran oleh 

bagian gudang. 

 

3.1.9 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

  Secara garis besar jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian 

(Mulyadi,2001) adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur permintaan pembelian 
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Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian 

dalam formulir suatu permintaan  pembelian kepada fungsi pembelian. 

Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang 

yang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan 

permintaan pembelian langsungke fungsi pembelian dengan 

menggunakan surat permintaan pembelian. 

2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

3. Prosedur order pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit 

organisasi lain dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, fungsi 

yang meminta barang, dan fungsi pencatat uang) mengenai order 

pembelian yang sudah dilakukan oleh perusahaan. 

4. Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan 

kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan 

penerimaan barang dari pemasok tersebut. 

5. Prosedur pengeluaran barang 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengeluarkan barang yang diminta 

oleh unit kerja yang meminta dan mencatatnya dalam kartu gudang. 

6. Prosedur pencatatan utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan 
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pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan 

utang. 

7. Prosedur permintaan barang gudang 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mencatat barang yang diminta unit 

kerja yang meminta barang. 

 

3.1.10 Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:313), unsur pengendalian intern dirancang 

untuk mencapai tujuan pokok pengendalian intern akuntansi berikut ini : 

menjaga kekayaan (persediaan) dan kewajiban perusahaan (utang dagang 

atau bukti kas keluar yang akan dibayar), menjamin ketelitian dan 

keandalan data akuntansi (utang dan persediaan). Pengendalian intern 

dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi 

a. Dalam organisasi harus dipisahkan tiga fungsi pokok berikut ini: 

fungsi operasi, fungsi pentimpanan, dan fungsi akuntansi. 

b. Tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai 

akhir hanya oleh satu orang atau fungsi saja. Hal ini dimaksudkan 

agar selalu terjadi pengecekan intern (internal check) dalam 

pelaksanaan suatu transaksi, sehingga kekayaan perusahaan terjamin 

keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan 

keandalannya. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 

b. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan 

yang dapat dipercaya. 

c. Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang 

teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan. 
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3. Praktik yang Sehat 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

b. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan 

dari orang atau organisasi lain. 

c. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak 

teratur. 

d. Karyawan yang kompeten, jujur dan ahli dalam bidang yang sesuai 

dengan tanggungjawabnya akan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan efektif dan efisien. 

 

3.1.11 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Pembelian  

Dalam Sistem Akuntansi Pembelian terdapat lima bagian penting pada 

bagan alir dokumen (flowchart), yaitu : bagian gudang, bagian pembelian, 

bagian penerimaan, bagian utang dan bagian kartu persediaan. 

Bagan alir yang telah disebutkan di atas akan ditampilkan pada gambar 

3.1 dan gambar 3.2 
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Gambar 3.1 

Bagan Alir Dokumen Sistem Pembelian Persediaan dan Penerimaan Barang 

Bagian Gudang 

 

 

Catatan : 

SPP = Surat Permintaan Pembelian 

LPB = Laporan Penerimaan Barang 

Sumber : Mulyadi,2001 
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Bagian Pembelian 

 

Catatan :  

SPP = Surat Permintaan Pembelian 

SOP = Surat Order Pembelian 
Sumber : Mulyadi,2001 
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                   Bagian Penerimaan       Bagian Kartu 

 

 

Catatan : 

SOP = Surat Order Pembelian 

LPB = Laporan Penerimaan Barang 

BKK = Bukti Kas Keluar 

 

Sumber : Mulyadi,2001 
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     Bagian Utang 

 

 

 

Catatan :  

SOP = Surat Order Pembelian 

LPB = Laporan Penerimaan Barang 

BKK = Bukti Kas Keluar Sumber : Mulyadi,2001 



28 
 

Berdasarkan bagan alir pada gambar 3.1 maka dapat diuraikan aktivitas 

setiap bagian sebagai berikut : 

Bagian Gudang  

Membuat surat permintaan pembeliansebanyak 2 lembar. 

a) Mendistribusikan lembar 1 surat permintaan pembelian ke bagian 

pembelian dan lembar 2 surat permintaan pembelian diarsipkan menurut 

tanggal. 

b) Menerima laporan pennerimaan barang dari bagian penerimaan. 

c) Mencatat laporan penerimaan barang ke dlama kartu gudan dan 

mengarsipkannya menurut tanggal pemesanan pembelian. 

Bagian Pembelian 

1. Menerima surat permintann pembelian lembar 1 dari bagian gudang. 

2. Membuat surat order pembelian sebanyak 4 lembar nerdasarkan surat 

permintaan pembelian lembar 1, dan mendistribusikannya sebagai berikut :  

Lembar 1 : Merupakan surat order pembelian yang dikirimkan 

kepada pemasok. 

Lembar 2 : Merupakan tembusan surat order pembelian yang dikirim 

ke bagian penerimaan. 

Lembar 3 : Merupakan tembusan surat order pembelian yang dikirim 

ke bagian utang. 

Lembar 4 : Merupakan tembusan yang diarsipkan menurut abjadnya. 

3. Menerima laporan penerimaan barang lembar 2 dari bagian penerimaan 

untuk dibandingkan dengan faktur yang dikirim oleh pemasok. 

4. Mengarsipkan laporan penerimaan barang lembar 2 bersamaan dengan 

surat order pembelian lembar 4 berdasarkan abjadnya. 

5. Mengirim faktur dari pemasok ke bagian utang untuk dibandingkan 

dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. 
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Bagian Penerimaan 

1. Menerima surat order pembelian dari bagian pembelian. 

2. Menerima barang dari pemasok dan membuat laporan penerimaan barang 

sebanyak 4 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut : 

Lembar 1 : Merupakan laporan penerimaan barang yang dikirimkan 

kepada bagian utang untuk meminta otorisasi pembelian. 

Lembar 2 : Merupakan tembusan laporan penerimaan barang yang 

dikirim ke bagian pembelian untuk dibandingkan dengan 

faktur pembelian. 

Lembar 3 : Merupakan tembusan yang dikirimkan ke bagian gudang 

sebagai bukti pembelian barang. 

Lembar 4 : Merupakan tembusan untuk disimpan menurut tanggal 

pemesanan barang. 

3. Mengarsipkan surat order pembelian menurut tanggal pemesanan barang. 

 

Bagian Utang 

1. Menerima surat order pembelian lembar 3 dan faktur dari pemasok dari 

bagian pembelian dan laporan penerimaan barang lembar 1 dari bagian 

penerimaan 

2. Membandingkan surat order pembelian lembar 3 dan faktur dari pemasok 

dari bagian penerimaan untuk digunakan sebagai dasar dibuatnya bukti kas 

keluar sebanyak 2 lembar, dan mendistribusikannya sebagai berikut: 

Lembar 1 : Merupakan tembusan yang digunakan sebagai dasar 

dibuatnya surat register bukti kas keluar. 

Lembar 2 : Menyerahkan bukti kas keluar kepada bagian kartu 

persediaan. 

3. Mengarsip bukti kas keluar lembar 1, faktur, surat order pembelian 

lembar3, dan laporan penerimaan barang lembar 4 sebagai arsip bukti  kas 

keluara yang belum dibayar . 
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Bagian Kartu Persediaan 

1. Menerima tembusan bukti kas keluar lembar 2 dari bagian utang . 

2. Berdasarkan bukti kas keluar barang yang diterima dicatat ke dalam kartu 

persediaan dan mengarsipkan bukti kas keluar menurut nomornya. 
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Gambar 3.2 

Bagan Alir Dokumen Sistem Pembelian Persediaan  

Prosedur Pengeluaran Barang 

 

 

 

 

Catatan : 

SPP = Surat Permintaan Pembelian Sumber : Mulyadi ,2001 

 

Bagian Gudang                       Bagian Kartu Persediaan 
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 Berdasarkan bagan alir dokumen gambar 3.2 maka dapat diuraikan 

aktivitas setiap bagian sebagai berikut: 

 

Bagian Gudang 

1. Bagian yang memerlukan barang membuat surat permintaan pembelian 

sebanyak 3 lembar. 

2. Baian yang menyerahkan barang dan mengisi kuantitas barang yang 

diserahkan kepada bagian ynag membuat surat permintaan pembelian. 

3. Mendistribusikan surat permintaan pembelian sebagai berikut : 

Lembar 1 : Mencatat ke dalam kartu gudang. 

Lembar 2 : Merupakan tembusan yang diserahkan ke bagian Kartu 

Persedia. 

Lembar 3 : Mengarsipkan surat permintaan pembelian diarsipkan 

menurut nomornya. 

 

Bagian Kartu Persediaan 

1. Menerima surat permintaan pembelian lembar 2 dari Bagian Gudang. 

2. Petugas mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam kartu 

persediaan berdasarkan surat permintaan pembelian lembar 2 dan 

mengarsipkannya menurut nomor. 
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3.2 Tinjauan Praktik 

3.2.1 Pengertian Pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor di BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 

Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah, Pengadaan 

persediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan klerikal yang ditangani oleh 

sub bagian umum yang merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan 

kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan operasional sehari-

hari. Inti dari proses ini adalah pembelian alat tulis kantor. Untuk proses 

pengadaan alat tulis kantor BPK menggunakan prosedur penunjukan 

langsung yang mana penyedia akan langsung ditunjuk oleh pihak BPK. 

 

3.2.2 Fungsi yang Terkait pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 

Jawa Tengah 

Untuk mendukung proses pengadaan, bagian umum pada BPK 

Perwakilan Jawa Tengah telah membentuk beberapa fungsi penunjang yang 

terkait dengan pengadaan alat tulis kantor. Adapun fungsi yang terkait 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Gudang  

Fungsi gudang berperan penting dalam penerimaan dan pengeluaran 

barang yang ada pada gudang penyimpanan. Serta mencatat ketersediaan 

barang secara real time untuk menentukan kapan akan dilakukan 

pembelian barang, karena bagian umum yang turut melaksanakan fungsi 

ini akan melakukan koordinasi dengan staf yang menjalankan fungsi 

pembelian ketika tingkat persediaan pada jumlah tertentu. 

2. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertugas sebagai pelaksana pembelian pada saat proses 

pengadaan. Fungsi pembelian akan menentukan penyedia, harga, 

spesifikasi dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari 

bagian gudang. 
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3. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertugas memproses pembayaran atas pembelian 

persediaan barang, setelah proses pembayaran selesai. Selain itu fungsi 

akuntansi juga bertugas melaksanakan pendataan antara anggaran dan 

nilai persediaan barang yang ada untuk mengetahui seberapa besar angka 

yang sudah dipergunakan untuk pengadaan persediaan barang dari 

anggaran yang telah direncanakan dan membuat laporan. 

 

3.2.3 Dokumen yang Digunakan pada Badan Pemeriksa Keuangan 

Perwakilan Jawa Tengah 

Adapun dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan alat tulis 

kantor pada BPK Perwakilan Jawa Tengah sebagai berikut : 

1. Surat Pesanan (SP) 

Surat pesanan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal 

ini yang bertindak sebagai PPK adalah Kepala Sub Bagian Umum yang 

berisikan daftar pembelian yang akan diserahkan kepada pihak penyedia. 

2. Surat Perintah Membayar (SPM) 

Surat yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA  

(Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dalam kasus ini adlah Kepala 

Sekretaris Perwakilan (KASETLAN). 

3. Surat Permintaan Pembayaran 

Surat ini dibuat oleh Kasubbag Umum yang berisikan permohonan 

pembayaran yang kemudian akan ditandatangani oleh Kepala Sekretaris 

Perwakilan (KASETLAN). 

4. Surat Perintah Pencairan Dana 

Pada BPK Perwakilan Jawa Tengah surat ini masih menggunakan rincian 

Surat Perintah Membayar yang pada bagian bawah distempel “Telah 

Diterbitkan SP2D” disertai dengan nomor dan tanggal penerbitan. 
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5. Bon Barang ATK 

Bon ini berfungsi sebagai surat permohonan barang untuk setiap unit 

kerja. Pada bon ini terdapat tabel nama barang, jumlah dan keterangan 

yang diisi oleh bagian pemohon barang yang akan diotorisasi oleh 

Kepala Bagian pemohon. Bon ini akan diserahkan kepada bagian umum 

yang menangani persediaan barang dan akan diotorisasi kembali oleh 

Kasubbag Umum. 

6. Kartu Persediaan dan Label Gantung 

Kartu ini digunakan untuk mencatat keluar dan masuknya barang yang 

ada pada gudang dan digunakan untuk mengontrol ketersediaan barang. 

7. Faktur  

Faktur diterbitkan oleh penyedia barang. Faktur berisikan rincian daftar 

barang, jumlah, harga satuan, total harga barang dan PPN. 

8. Kuitansi Pembayaran Langsung 

Kuitansi ini berfungsi sebagai bukti pembayaran internal BPK. Kuitansi  

ini akan diotorisasi oleh pihak internal terkait. 

9. Bukti Penyerahan Berkas Pembelian ATK 

Dokumen ini diminta oleh Subbagian Keuangan sebagai bukti pengadaan 

barang. 

10. Kuitansi (Penyedia) 

Kuitansi ini diterbitkan oleh pihak penyedia sebagai bukti pembayaran 

yang sah. 

11. Lampiran Tanda Terima Barang 

Lampiran ini dibuat oleh pihak penyedia yang berisikan rincian nama 

barang, jumlah masing-masing barang, harga satuan, total harga, dan 

PPN. Kemudian akan diotorisasi pihak penyedia dan pihak Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan. 
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3.2.4 Catatan Akuntansi yang Digunakan pada Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

Berikut adalah beberapa catatan akuntansi yang digunakan pada Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah : 

1. Jurnal Pembelian 

Jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat timbulnya pembelian sebagai 

dasar penyiapan proses pembayaran. Pencatatannya ada pada Aplikasi 

Akuntansi Persedian UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) 

2. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan digunakan untuk mencatat keluar masuknya unit barang 

yang ada pada gudang. Termasuk untuk mencatat barang yang diterima 

dari penyedia. 

 

3.2.5 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem pada Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

Di bawah ini adalah berbagai prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

pembelian persediaan barang alat tullis kantor pada BPK RI Perwakilan 

Jawa Tengah : 

1. Prosedur Permintaan Barang ATK dan cetakan 

Dalam prosedur ini fungsi gudang melalui Kasubbag Umum mengajukan 

usulan pengadaan barang alat tulis kantor kepada Kasetlan atau langsung 

merealisasikan program/kegiatan pengadaan apabila tersedia dalam 

anggaran. 

2. Prosedur Penerimaan Barang Hasil Pengadaan  

Dalam prosedur ini proses penerimaan barang dilakukan oleh pihak 

fungsi gudang  yang akan mengecek kuantitas, jenis, spesifikasi barang 

yang diterima dari supplier. 

3. Prosedur Pencatatan Pembelian 

Dalam prosedur ini petugas dari fungsi gudang akan mencatat persediaan 

barang hasil dari pengadaan yang telah diterima sebagai pembelian. 
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4. Prosedur Pengeluaran Barang  

Dalam prosedur ini fungsi gudang mencatat pengeluaran barang ke dalam 

kartu persediaan dan menyiapkannya untuk digunakan sebagai barang 

operasional kerja. 

 

3.2.6 Unsur Pengendalian Intern pada Badan Pemeriksa Keuangan Reupblik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah menginginkan keandalan data yang didapat dari proses yang 

mengedepankan ketelitian, terjaganya kekayaan organisasi, terwujudnya 

efisiensi dalam operasi serta tetap sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa 

Tengah menerapkan unsur pengendalian intern  sebagai berikut : 

1. Organisasi  

a. Fungsi organisasi yang terpisahkan tanggungjawabnya secara tegas. 

b. Permintaan dan pencatatan barang gudang dilaksanakan oleh fungsi 

gudang  dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi yang dilaksanakan 

secara lengkap hanya oleh salah satu fungsi tersebut. 

c. Yang bertanggungjawab terhadap persediaan barang adalah Subbagian 

Umum, yang bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran 

barang serta tanggungjawab atas keamanan barang yang disimpan. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Penerimaan barang oleh fungsi gudang dari Subbagian Umum yang 

diterima dari penyedia dan dicatat ke dalam kartu persediaan. 

b. Terjadinya pengeluaran barang oleh karyawan yang memerlukan 

barang sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan diotorisasi 

oleh Kasubbag terkait dan membubuhkan tanda tangan pada bukti 

penerimaan dan pengeluaran barang. 

c. Pencatatan terjadinya pengeluaran barang berdasarkan pada bukti 

penerimaan dan pengeluaran barang. 
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d. Bukti penerimaan dan pengeluaran barang adalah surat pemberian ijin 

pengeluaran barang dari perusahaan yang telah mendapat otorisasi 

Kasubag terkait. 

3. Praktik yang Sehat 

a. Prinsip-prinsip kerja yang diterapkan sudah sesuai, sehingga tugas dan 

tanggungjawab karyawan dapat dilakukan dengan baik untuk 

mencapai pelaksanaan praktik yang sehatdalam melaksanakan tugas. 

b. Melaksanakan program DIKLAT terjadwal guna mengembangkan 

kualitas karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Dan 

menyediakan fasilitas penunjang yang memadai. 

 

3.2.7 Bagan Alir Dokumen Sistem Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

Pada bagian ini akan disajikan bagan alir dokumen sistem pengadaan 

persediaan alat tulis kantor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia. Bagan alir dokumen akan disajikan pada gambar 3.3, gambar 3.4, 

gambar 3.5, dan gambar 3.6. 
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Gambar 3.3 

Prosedur Permintaan Barang Pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 
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Sumber : Pedoman Operasional Standar Sub Bagian Umum BPK RI  
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Gambar 3.4 

Prosedur Penerimaan Barang Pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 

Dibuat Oleh         : Tim Penyusun SOP Sub Bagian Umum Tanggal : Maret 2011 
Diperiksa Oleh    : Kasubbag Umum Revisi : 00                                                  Halaman : 1 dari 1 

Disetujui Oleh     : kasetlan No. Dokumen : 

 PROSEDUR PENERIMAAN BARANG 

Aktivitas Dokumen Keterangan 

1 2 3 
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Gambar 3.5 

Prosedur Pencatatan Pembelian Pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 

Dibuat Oleh         : Tim Penyusun SOP Sub Bagian Umum Tanggal : Maret 2011 

Diperiksa Oleh    : Kasubbag Umum Revisi : 00                                          Halaman : 1 dari 2 

Disetujui Oleh     : kasetlan No. Dokumen : 

 Prosedur Pencatatan Pembelian 

Aktivitas Dokumen Keterangan 

1 2 3 

   

  Kasubbag Keuangan menyiapkan 

salinan SP2D, SPM dan dokumen 

pendukung sehari setelah SP2D 

diterima. 

  Kasubbag Umum menerima 

SP2d, SPM dan dokumen 

pendukung. 

  Petugas pencatatan melakukan 
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arahan atsan. 
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  Petugas pencatat menginput 

dokumen kedalam aplikasi. 

  Petugas akan memberi label 

pada barang yang sudah 

diinput dokumennya. 

  Catatan : 

SPM  = Surat Perintah 

Membayar 

SP2D = Surat Perintah 

Pencairan Dana 

Sumber : Pedoman Operasional Standar Sub Bagian Umum BPK RI  
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Gambar 3.6 

Prosedur Pengeluaran Barang Pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 

Dibuat Oleh         : Tim Penyusun SOP Sub Bagian Umum Tanggal : Maret 2011 

Diperiksa Oleh    : Kasubbag Umum Revisi : 00                                          Halaman : 1 dari 2 

Disetujui Oleh     : kasetlan No. Dokumen : 

 Prosedur Pengeluaran Barang 

AKTIVITAS DOKUMEN KETERANGAN 

1 2 3 
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  Pencatatan kuantitas barang 

terakhir setelah pengambilan. 

   

Sumber : Pedoman Operasional Standar Sub Bagian Umum BPK RI 
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3.2.8 Manfaat Prosedur Pengadaan Persediaan  Alat Tulis Kantor pada 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah 

Prosedur pengadaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa 

Tengah memiliki banyak kesamaan dengan teori yang ada, maka dapat 

disimpulkan beberapa manfaatnya sebagai berikut : 

1. Proses pencatatan persediaan lebih cepat dan akurat. 

2. Pengawasan  jumlah barang minimum pada gudang dapat lebih terjaga 

dan dapat menghindari kehabisan stok barang tertentu. 

3. Adanya pembagian fungsi yang lebih sederhana dan pemisahan tugas 

untuk fungsi tertentu, sehingga proses pengadaan lebih lancar.  

 

3.2.9 Kendala Prosedur Pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor pada 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah 

Meskipun terdapat beberapa manfaat dari prosedur pengadaan barang 

pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, ada pula beberapa kendala 

yang dialami, yaitu sebagai berikut : 

1. Proses pengadaan harus melalui proses yang melibatkan beberapa pejabat 

fungsionaris (kasubbag), sehingga prosesnya akan memakan waktu yang 

tidak terlalu singkat. 

2. Dengan adanya rotasi pada setiap Sub Bagian pada Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, maka 

dibutuhkan pelatihan tambahan bagi karyawan baru pada bagian yang 

terkait dengan proses pengadaan. 

 

 

 

 


