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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengadaan barang/jasa merupakan sebuah cara yang dilakukan perusahaan 

untuk dapat meningkatkan produktifitas mereka dengan cara melakukan kerja sama 

dengan pihak ketiga, pihak ketiga ini nantinya akan disebut penyedia jasa atau 

vendor. Pada mulanya pengadaan hanya untuk pengadaan barang, seperti halnya 

barang elektronik, peralatan kantor ataupun persediaan. Pengadaan barang pada 

dasarnya tidak terikat oleh sebuah ketentuan pasti mengenai bentuk ataupun jenis, 

bentuk maupun wujudnya, adapun pengadaan barang yang tidak berwujud inilah 

yang dimaksud dengan jasa,  sehingga pengadaan saat ini tidak terbatas pada barang 

namun juga pengadaan akan jasa. Berawal dari inilah, muncul istilah pengadaan 

barang/jasa. 

Pengadaan barang/jasa saat ini dapat dilakukan dengan cara pemesanan., 

sehingga pengguna akan menyampaikan apa yang dia butuhkan kepada penyedia 

jasa, penyedia jasa dalam hal ini tidak hanya satu pihak saja, namun biasanya lebih 

dari 3 (tiga) pihak, dimana salah 1 (satu) pihak akan menjadi pemenang, dan 2 (dua) 

pihak lainnya dapat digunakan sebagai pembanding. Pembanding sangat diperlukan 

untuk dapat mengetahui siapa yang paling memiliki penawaran terbaik. Dari 

sanalah awal mulanya pengadaan barang secara lelang.  

Apabila telah terpilih penyedia barang/jasa, maka selanjutnya pengguna dan 

penyedia akan melakukan perjanjian terkait pengadaan barang/jasa. Setelah 

tercapai kata sepakat, maka penyedia selanjutnya akan mulai mengerjakan 

pekerjaan yang tadi telah disepakati dalam kontrak, dan apabila telah selesai maka 

penyedia akan melakukan penagihan kepada pihak pengguna atas pekerjaan yang 

telah diselesaikannya, dan kemudian menjadi permulaan munculnya tagihan 

pekerjaan oleh penyedia/vendor. 
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Tagihan pekerjaan yang diberikan oleh penyedia/vendor merupakan utang 

atau kewajiban pengguna yang harus diselesaikan, atau jika tidak maka pihak 

pengguna akan menyalahi aturan dalam perjanjian yang telah disepakati. 

Pembayaran ini dalam pemerintahaan disebut dengan utang pihak ketiga , yang 

mana terjadi karna adanya pengadaan barang/jasa. Pembayaran akan utang pihak 

ketiga ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu melaui transfer bank, cek, 

maupun tunai, tergantung seberapa besar nilai dari pengadaan barang/jasa dan 

kebijakan dari tiap – tiap perusahaan. Pembayaran tagihan seperti ini anantinya 

akan termasuk dalam pengeluaran kas perusahaan. Demi menunjang proses 

pembayaran tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem/prosedur pembayaran yang 

tepat, efisien dan juga efektif penerapan dan penggunaannya.  

Prosedur sendiri merupakan sekumpulan kegiatan yang membentuk 

informasi suatu hal, dari rangkaian kegiatan yang menjadi satu tersebut dapat 

mngetahui informasi terkait hal yang ingin kita ketahui. Di era globalisasi saat ini, 

ditambah dengan terbukanya pasar persaingan asia, kebutuhan akan informasi pun 

menjadi meningkat. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu teknologi yang 

pesat, sehingga semua pekerjaan selain membutuhkan suatu prosedur/mekanisme 

juga membutuhkan internet sebagai penunjang pekerjaan. Sebuah 

prosedur/mekanisme apabila dikominasikan dengan internet maka akan tercipta 

sebuah sistem kerja baru yang berbasis internet yang lebih praktis, efisin dan evektif 

penggunaannya, dimana penggunaannya akan lebih memudahkan bagi setiap orang 

yang berada di dalamnya.  

Sehubungan dengan uraian di atas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

merupakan salah satu penyedia jasa transportrasi massal dalam negeri, yang juga 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia. 

Sebagai salah satu perusahaan transportrasi umum milik negara, PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) menyediakan berbagai fasilitas jasa angkutan untuk 

masyarakat, antara lain angkutan penumpang, angkutan barang dan angkutan non 

barang.  

Guna menunjang pelayanan yang prima dan tercapainya visi dan misi 

perusahaan, maka salah satu bentuk usaha yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia 
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(Persero) adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana baik itu untuk 

menunjang kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa di lapangan, maupun untuk 

menunjang pekerjaan yang berada di kantor. Salah satu cara yang ditempuh yaitu 

dengan melakukan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa sendiri dapat 

dilakukan di setiap daerah operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), tentunya 

dengan ketentuan dari kantor pusat dan persetujuan phak yang berwenang dalam 

perusahaan. 

Dengan melakukan pengadaan barang/jasa, maka PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) memiliki tanggung jawab untuk membayar tagihan pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh penyedia/vendor. Dengan dibuatnya mekanisme/prosedur terkait 

pembayaran tagihan vendor, perusahaan dapat melakukan pengawasan sekaligus 

pengendalian terhadap pengeluaran kas yang dimiliki.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka topik pembahasan yang akan dibahas 

dalam  Laporan Tugas Akghir ini adalah “Prosedur Pembayaran Tagihan 

Pekerjaan Vendor Atas Pengadaan Barang/Jasa di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 4 Semarang.” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan latar belakang yang telah jabarkan diatas, maka dapat diambil 

beberapa permasalahan pokok untuk kemudian akan dijelasakan dalam Laporan 

Tugas Akhir. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan ketentuan – ketentuan yang terkait dengan 

pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang. 

2. Bagaimana prosedur pembayaran tagihan pekerjaan oleh vendor. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana proses dan ketentuan – ketentuan yang 

terkait dengan pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerja pengadaan barang dan 

jasa dengan pihak ketiga atau vendor pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 4 Semarang 

b. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur pembayaran tagihan pekerjaan dari 

vendor. 

 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini, 

antara lain: 

1. Penulis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis, terkusus untuk 

mekanisme pelaksanaan, pembayaran dan pengenaan denda keterlamabatan 

pekerjaan atas kontrak/perjanjian pengadaan barang dan jasa pada PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang 

b. Sebagai studi pembanding antara teori yang diterima selama masa perkulian 

dengan praktik yang telah dilaksanakan pada perusahaan. 

c. Sebagai salah satu syarat utama dalam menyelesaikan semester VI pada 

Universitas Diponegoro Semarang. 

 

2. Perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk PT Kereta Api Indonesia 

(Persero), terkusus untuk unit Keuangan Daerah Operasi 4 Semarang, berkaitan 

objek yang dibahas pada Laporan Tugas Akhir. 
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3. Universitas 

a. Sebagai masukan informasi dan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis, 

terkhusus untuk program studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. 

b. Sebagai tambahan wawasan dosen maupun mahasiswa dalam 

mengembangkan teori – teori yang telah dijelaskan dalam perkuliahan, 

khususnya yang terkait dengan perjanjian/ kontrak dengan pihak ketiga 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penulisan 

Data merupakan salah satu informasi penting yang digunakan penulis dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini, adapun data yang penulis gunakan antara lain 

data primer dan data sekunder, di mana penulis peroleh selama proses Kuliah Kerja 

Praktik pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang. 

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis melalui studi 

lapangan maupun observasi secara langsung pada saat Kuliah Kerja Praktik. Data 

primer dapat dartikan sebagai data yang secara langsung memberikan informasi 

kepada pengumpul data. 

Sedangkan untuk data Sekunder yaitu data penunjang yang penulis dapatkan 

untuk menunjang penulisan Laporan Tugas Akhir. Data sekunder merupakan data 

yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. 

Sember data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data 

primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225) 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan Laporan Tugas akhir ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, guna menunjang penulisan Laporan Tugas Akhir. Adapun 

metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data meliputi; 

 

 

 



6 

 

1. Observasi 

Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan 

pengawasan. Menurut Indriantoro dalam bukunya (2013: 157), pengertian 

observasi yaitu 

“Proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian 

yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu –

individu yang diteliti.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka observasi yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan pengamatan langsung saat Kuliah Kerja Praktik mengenai 

kegiatan dan cara kerja yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan 

pembayaran tagihan vendor terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa di unit 

keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang dan 

mencatat segala informasi penting yang dapat berguna dalam penyusunan Lapuran 

Tugas Akhir. 

 

2. Wawancara 

Yang dimaksud dengan wawan cara adalah memperoleh informasi langsung 

dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (face-to-face). 

Ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, 

kepada seseorang yang diwawancarai, atau responden (Kerlinger, 2003) 

Adapun proses wawancara yang dilakukan yaitu dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang bekerja menangani kontak dan 

juga pembayaran tagihan vendor terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa di unit 

keuangan PT Kereta Api Indoensia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknin yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi merupakan  
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“Pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam 

bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti keterangan (seperti 

gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya).” 

Dokumentasi dalam pelaksanaannya umumnya mengunakan 2 (dua) jenis 

dokumen, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer 

merupakan dokumen yang ditulis atau diperoleh langsung dari pihak yang 

berhubungan langsung dengan objek yang terkait, sedangkan data sekunder 

merupakan semua data yang diperoleh tidak melalui pihak yang langsung 

berhubungan dengan objek terkait. 

Berdasarkan uraian di atas, proses pengumpulan data guna penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, dilakukan dengan mencoba mengumpulkan dan 

melakukan perbandingan dari buku ataupun literatur yang ditemukan dengan 

praktik kerja yang telah dijalani selama Kuliah Kerja Praktik di unit Keuangan PT 

Kereta Api Indoensia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai 

gambaran singkat mengenai pembahasan yang akan bahas dalam setiap bab yang 

ada dalam Laporan Tugas Akhir dan juga merupakan informasi mengenai materi 

yang dibahas dalam setiap bab-nya. Sistematika penulisan dalam Laporan Tugas 

Akhir ini sebagai berikut: 

 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan atau persetujuan 

dosen pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

halaman lampiran. 
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2. Bagian inti 

Pada bagian inti Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri 

dari: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan manfaat penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya perusahaan tempat 

dilaksanakannya magang, tentang bagaimana perusahaan tersebut ddirikan, 

kapan tepatnya didirikan, siapa pendirinya, dls. 

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, 

bagaimana tata laksana yag ada di perusahaaan, bidang usaha unit didalamnya, 

serta hal – hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. 

 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini mulanya akan dijelaskan mengenai landasan teori dari 

permasalahan yang akan penulis bahas. Di dalam bab ini nantinya akan 

memebahas mengenai pengertian, kebijakan umum, etika dan prinsip – prinsip 

dari pengadaan barang/jasa. Kemudian juga akan membahas teori dan 

pengertian mengenai pengeluaran kas 

Dalam bab ini kemudian juga akan memebahas mengenai dasar hukum 

pengadaan barang/jasa, tujuan dan jenis pengadaan barang/jasa, proses 

pelaksanaan barang/jasa dan juga prosedur pembayaran tagihan pekerjaan 

vendor. 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini, nantinya akan berisikan mengenai rangkuman dari topik yang 

dibahas dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang terkait dengan topik yang 
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dibahas dan juga saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait topik 

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar putaka dan juga lampiran – lampiran data yang 

digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 


