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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam kegiatan suatu perusahaan tentunya tidak lepas dari kegiatan 

transaksi-transaksi untuk pemenuhan kegiatan perusahaan dalam rangka 

menghasilkan barang atau jasa yang dijual dipasaran. Untuk menunjang semua 

kegiatan yang ada tersebut diperlukan adanya transaksi pembelian. Bagi sebagian 

besar perusahaan, transaksi pembelian merupakan hal utama dalam menjalankan 

kegiatan produksinya. Salah satunya adalah transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh bahan baku atau bahan mentah untuk diolah 

menjadi barang jadi. 

Untuk menunjang kegiatan produksi didalam suatu perusahaan diperlukan 

suatu sistem pembelian yang baik untuk mendapatkan bahan baku. Dalam 

pembelian bahan baku dimana perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya 

sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya 

pembelian, pergudangan, dan biaya perolehan lainnya. Sistem akuntansi dalam 

transaksi pembelian yang baik pada suatu perusahaan sangat berguna sebagai 

informasi baik untuk manajer sebagai pemakai informasi pihak internal maupun 

pengguna informasi pihak eksternal. Semakin handal dan akurat informasi yang 

diperoleh, maka semakin tepat keputusan yang akan dihasilkan. Sebuah 

perusahaan harus memikirkan berbagai komponen-komponen yang dijadikan 

pertimbangan dalam menjalankan usahanya diantaranya menerapkan sistem 
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informasi akuntansi pada pembelian bahan baku guna meningkatkan efektifitas 

pengendalian intern. Pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan 

terjadinya kesalahan dan untuk mengevaluasi efektifitas operasional dari suatu 

perusahaan. Tujuan pengendalian internal dapat tercapai bila unsur-unsur 

pengendalian intern benar-benar dijalankan. 

Sistem informasi akuntansi pada pembelian bahan baku dapat membantu 

perusahaan untuk memenuhi target pembelian bahan baku mereka, dan 

meningkatkan kualitas bahan baku, pengiriman tepat waktu dari pihak ketiga 

(pemasok), kinerja persediaan, serta kinerja bisnis. Diharapkan sistem informasi 

akuntansi pada pembelian bahan baku memiliki dampak positif pada pembelian 

bahan baku diperusahaan tersebut dan dapat berdampak pada pengendalian intern 

dalam menjalankan. Proses pembelian bahan baku. 

 Dalam pembelian bahan baku memungkinkan terjadinya penyimpangan 

atau kecurangan sehingga dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku 

dilakukan pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat, dan semua sistem 

tersebut merupakan pengendalian dalam sistem akuntansi. Menurut Mulyadi 

(2008) terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian 

yaitu fungsi (1) Fungsi Gudang, (2) Fungsi Pembelian, (3) Fungsi Penerimaan , 

dan (4) Fungsi Akuntansi. Dimana setiap fungsinya memiliki tanggung jawab dan 

wewenangnya masing-masing. 
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PTPN V PKS Sei Rokan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit dan karet. Perusahaan ini dalam berproduksi 

membutuhkan beberapa bahan baku, yaitu: kelapa sawit yang disebut dengan 

nama tandan buah segar (TBS) dan karet, namun disini perusahaan 

memprioritaskan bahan baku TBS sebagai bahan baku utama. Bahan baku 

tersebut didapatkan melalui pembelian ke pihak ketiga dan langsung dari setiap 

kebun PKS . Perusahaan  per Desember 2015 memiliki kebun inti sawit dengan 

total luas areal tanaman seluas area konsensi 48.174.87 Ha dengan produksi TBS 

(ton) 108.12 Ha/Ton. Perseroan mengelola kebun inti dan kebun plasma berikut  

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel 

Meal (PKM) yang menjadi tulang punggung operasional Perseroan yang 

menghasilkan minyak sawit dan inti sawit. Produk yang dihasilkan harus 

memenuhi kriteria bahan baku mutu standar nasional maupun internasional agar 

dapat diterima pasar. Untuk itu Perseroan berupaya menjaga kualitas produk 

dengan penanganan seluruh rangkaian proses produksi dengan baik dan benar 

sesuai standar.  

TABEL 1.1 

STANDAR MUTU MINYAK KELAPA SAWIT DAN INTI SAWIT DI PTPN V 

PKS SEI ROKAN KAB. ROKAN HULU 

Spesifikasi Minyak Sawit Minyak Inti Sawit ( KPO) 

Kadar ALB 

Kadar Air 

Kadar Kotoran 

Kadar Minyak 

3,00 – 4,5 % 

0,16 – 0,25 % 

0,01 – 0,04 % 

1 – 2 % 

7 % 

6% 

47 – 51 % 

Sumber : PKS Sei Rokan 
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Agar dapat dipasarkan, minyak kelapa sawit yang dihasilkan pabrik harus 

memenuhi spesifikasi mutu diatas 50 %. Saat ini parameter kualitas mutu yang 

dipersyaratkan untuk perdagangan adalah kadar air, kadar asam lemak bebas, dan 

kadar zat pengotor. Jika pembelian bahan bakunya tidak memenuhi standar mutu 

kelapa sawit maka akan mempengaruhi kwalitas hasil produksinya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Pak 

Naryok yang bertugas sebagai penanggung jawab penanggung jawab kepala 

bagian keuangan dan bagian gudang, maka peneliti diarahkan oleh bagian umum 

mewawancarai bagian yang terkait, pada hari kamis 14 Desember 2017 mengenai 

sistem penerimaan bahan baku dari pihak ketiga maupun dari kebun. Dari hasil 

wawancara didapat beberapa masalah yang ingin peneliti bahas disini diantaranya 

yaitu pada saat bahan baku datang langsung diterima dan ditimbang oleh bagian 

gudang tanpa melalui bagian penerimaan dan tanpa di input pada sistem komputer 

yang ada untuk memeriksa tentang keadaan bahan baku tersebut. Hal ini 

mengakibatkan adanya perangkapan tugas atau fungsi antara bagian penerimaan 

dengan bagian gudang yang seharusnya dilakukan oleh dua bagian yang berbeda, 

sehingga terjadi keterbatasan dalam pengendalian intern di PTPN V PKS Sei 

Rokan Kab. Rokan Hulu. Seperti halnya kejadian yang nampak di perusahaan 

yaitu bagian gudang tetap menerima TBS yang belum sepenuhnya masak dan 

masih terlihat mentah yang mengakibatkan timbangan TBS bertambah namun 

perusahaan rugi karna hasil CPO ( Minyak kelapa sawit mentah ) yang baik 

sedikit. Disamping itu, Terjadi kecurangan pada berat timbangan TBS karena 
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masyarakat menyiram TBS sebelum di timbang di bagian gudang, karena kurang 

efektifnya pengendalian internnya.  

Selain itu narasumber juga menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana 

sistem yang dilakukan dalam pembelian bahan baku di PTPN V PKS Sei Rokan 

Kab. Rokan Hulu, narasumber mengatakan bahwa dalam aktivitas pembelian 

bahan baku TBS secara lisan ataupun melalui telepon seluler tanpa menggunakan 

formulir dan pendistribusian kepada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem 

akuntansi pembelian. Salah satu contoh yang terlihat yaitu bagian gudang 

melakukan permintaan pembelian bahan baku TBS secara lisan ataupun melalui 

telepon seluler pada bagian pembelian tanpa menggunakan formulir pembelian 

berdasarkan jaringan prosedur sistem pembelian.  

Penelitian serupa pernah diteliti oleh Fefi Wuri Ambarwati dan Ishar jadi 

pada tahun 2012 dengan judul Analisis Sistem Informasi Pembelian Bahan Baku 

Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern  Pada PT. Dwi 

Mulyo Lestasi Medium dimana penelitian tersebut membahas tentang sistem 

pembelian bahan baku secara tunai di PT. Dwi Mulyo Lestasi Medium yang pada 

umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di tinjau dari 

landasan teori, namun masih ada kelemahan yaitu belum ada format formulir 

memo permintaan pembelian, formulir laporan penerimaan barang belum sesuai 

dengan prinsip dasar perancangan formulir, formulir belum dibuat rangkap sesuai 

bagian yang terkait, Pelaksanaan Sistem pembelian bahan baku secara tunai di PT. 

Dwi Mulyo Lestasi Medium belum mendukung efektifitas pengendalian intern, 

perlu dirancang kembali prosedur sistem pembelian bahan baku secara tunai di 
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PT. Dwi Mulyo Lestasi Medium agar dapat mendukung efektivitas pengendalian 

intern. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku pada PTPN V PKS Sei Rokan 

Kab. Rokan Hulu. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam bentuk laporan 

Skripsi dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku 

Pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, 

yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

pembelian bahan baku pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu apakah 

sudah berjalan sesuai prosedur yang baik. 

 

1.3  Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi 

dalam pembelian bahan baku pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu 

apakah telah sesuai dengan prosedur yang baik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Manfaat bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan baru bagi penulis dalam memahami 

permasalahan akuntansi khususnya tentang sistem informasi akuntansi 

dalam pembelian bahan baku pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. 

Rokan Hulu. 

b. Manfaat bagi PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam penerapan sistem akuntansi dalam pembelian 

bahan baku di PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu. 

c. Akademisi 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk 

meneliti tentang permasalahan sistem informasi akuntansi dalam 

pembelian bahan baku di PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini maka penulis 

membaginya dalam 6 (enam) bab seperti yang di uraikan dalam sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

BAB I   :    PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah,        

perumusan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, dan  sistematika   

penulisan.  
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BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian,     

penelitian sebelumnya, kerangka berfikir, dan hipotesis.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

Bab  ini  penulis akan mengemukakan tentang jenis penelitian,lokasi 

dan waktu penelitian, metode analisis data, jenis data dan sumber data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya  perusaan, 

berita singkat PKS Sei Rokan, struktur organisasi, serta segala 

aktivitas perusahaan PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian mengenai sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku  

pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu dan seberapa jauh 

pendekatan teori yang dijelaskan pada Bab II dapat diterapkan 

perusahaan. 
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BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 

yang di harapkan dapat bermanfaat bagi Penulis, organisasi, 

akademisi, dan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


