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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba 

atau keuntungan. Maka dari itu perusahaan harus terus melakukan produksinya agar 

dapat terus memperoleh keuntungan dari penjualan yang dilakukan. Guna 

menunjang proses produksi tersebut, maka perusahaan melakukan pembelian. Baik 

pembelian bahan baku, sparepart maupun barang penunjang lainnya dalam proses 

produksi. Pembelian sangat penting dilakukan, maka sebuah perusahaan haruslah 

memiliki kas atau bank yang cukup untuk dapat melakukan pembelian.  

Sebuah perusahaan bisa menghasilkan laba yang maksimal jika dalam sebuah 

perusahaan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

didukung sistem informasi akuntansi yang baik pula. Sistem informasi akuntansi 

merupakan formulir, catatan dan laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa untuk 

memberikan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengelola keuangan 

(Mulyadi, 2016:3). Pengendalian internal yang baik juga diperlukan dalam sebuah 

perusahaan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat dikontrol dengan baik. 

Misalkan pemisahan tugas antara pencatat pembelian dengan bagian yang 

membayarakan uang untuk membeli barang tersebut. Andaikan dalam sebuah 

perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

yang baik maka kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan berjalan 

dengan baik, mislakan kasus yang terjadi di perusahaan klien, dalam siklus 

pembeliannya tidak memiliki data yang lengkap, seperti bukti pembayaran uang 

muka atau uang muka juga pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur.  

Penulis saat ini sedang melakukan PKL di CV Cipta Manajemen Adijaya 

Consulting (CMA Consulting). CMA Consulting adalah konsultan yang ditunjuk 

oleh manajemen PT. ABC untuk mengimplementasikan siklus pembelian dengan 

Accurate Online untuk menggantikan sistem lama yang dimiliki klien.
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Saat ini klien masih menggunakan sistem manual dalam mencatat pembeliannya, 

yaitu dengan Microsoft Excel. Di sisi lain, klien tidak memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang terkendali, sehingga kesulitan dalam menentukan barang 

mana yang belum dibayarkan, pencatatan yang tidak lengkap, serta pembayaran 

yang dilakukan tidak sesuai dengan faktur. Sebagai konsultan, CMA Consulting 

mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan Accurate Online dalam mencatat 

siklus pembelian PT. ABC. Accurate Online akan mempermudah melihat 

pembelian yang telah diterima oleh gudang maupun transaksi yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan.  

  

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup pekerjaaan yang dilakukan terkait topik yang diangkat dalam 

laporan ini adalah melakukan input penerimaan barang sesuiai dengan barang yang 

dibeli oleh PT. ABC, input faktur pembelian sesuai dengan pajak dan harga yang 

ditetapkan, dan menjurnal pembelian sesuai dengan kas atau bank yang keluar 

dengan melihat nota dan rekening koran. 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

1. Melaporkan pekerjaan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). 

2. Memberi pengetahuan dan wawasan mengenai Accurate Online dalam siklus 

pembelian. 

 

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1.4.1 Manfaat bagi Penulis 

Penulis dapat mempelajari serta menerapkan pencatatan transaksi pembelian 

dengan software Accurate Online. 

 

1.4.2 Manfaat bagi Klien 

Klien mendapatkan masukan untuk dapat mencatat transaksi pembelian dengan 

benar serta agar dapat meminimalkan kesalahan di masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat 

laporan dan sistematika penulisan serta menjelaskan topik yang diangkat dalam 

laporan. 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori yang digunakan dalam analisis dan pembahasan sesuai 

dengan topik yang diangkat pada laporan ini. 

3. Bab 3 Gambaran Umum 

Bab ini membahas mengenai tempat serta pelaksanaan PKL meliputi bidang usaha 

yang digeluti institusi, sejarah institusi, struktur organisasi dan deskripsi tugas 

masing-masing bagian, serta kegiatan yang dilakukan selama PKL. 

4. Bab 4 Pembahasan 

Bab ini memaparkan secara rinci hasil pelaksanaan PKL serta pengamatan kegiatan 

berdasarkan landasan teori yang telah dipilih. 

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil pelaksanaan PKL dan 

pengamatan kegiatan. 

 

 

 


