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ABSTRAK 
The purpose of this research is to analyse and design purchase and account payable system at PT. Fajar Surya Utama.   
The purpose is especially to explore the advantages and disadvantages of running purchase and account payable system 
at the company. The methodology used in this research are data collection method (survey, interview, spread out, 
questioner, and literature study), analysis method based on object oriented analysis, and design using UML, and design 
method. The research is expected to provide and produce purchase and account payable system for PT. Fajar Surya 
Utama which can create purchase and account payable reports automatically and periodically in regards to the timing of 
buying thing and paying the debt. 
Keywords: Analysis, Design, Purchase, Account Payable 
 
1. Pendahuluan  
Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam 
menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi-
informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya 
sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. 
 
Terkait dengan aktivitas perusahaan, terdapat tiga siklus transaksi utama dalam proses bisnis perusahaan, yaitu siklus 
perolehan (pembelian), siklus konversi, dan siklus pendapatan. Pembelian merupakan salah satu fungsi penting untuk 
kelancaran operasional perusahaan, di mana perusahaan akan mendapatkan pasokan barang dari pemasok untuk 
pengadaan atau penyediaan barang agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan baik. Pembelian dibagi menjadi 
dua, yaitu pembelian tunai yang terkait dengan pengeluaran kas dan pembelian kredit yang terkait dengan utang usaha. 
Utang usaha harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pengeluaran kas perusahaan yang berlebih di luar kebutuhan 
perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. 
 
PT. Fajar Surya Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bengkel mobil yang dikenal dengan 
nama “Techno Auto Care”. Kegiatannya meliputi penjualan barang dan jasa, di mana barang berupa spare part mobil 
dan jasa berupa service mobil. Dalam kegiatan penjualannya perusahaan melayani khusus kendaraan dengan merk Isuzu 
dan Daihatsu. Dan agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, PT. Fajar Surya Utama harus senantiasa 
memenuhi permintaan pelanggan akan spare part dan service dengan baik. Dalam kegiatan pembelian untuk persediaan 
spare part, biasanya dilakukan secara tunai dan kredit. Tetapi untuk pembelian tunai jarang sekali dilakukan oleh 
perusahaan, dan sebagian besar pembelian dilakukan secara kredit. Terkait dengan kegiatan pembeliannya, PT. Fajar 
Surya Utama harus dapat menghindari faktor-faktor penghambat dalam proses pembelian dan utang usaha perusahaan, 
seperti sulitnya penelusuran informasi atas karyawan yang melakukan transaksi pembelian dan utang usaha, sulitnya 
penelusuran informasi mengenai retur pembelian yang dilakukan, kesulitan untuk melihat tanggal jatuh tempo utang, 
tidak adanya evaluasi terhadap kinerja pemasok, dan fungsi akuntansi yang tidak independen. 
 
Diharapkan dengan penelitian ini dapat menganalisis sistem berjalan, merumuskan permasalahan yang terjadi, 
mengidentifikasi kebutuhan sistem, memberikan usulan perbaikan, dan selanjutnya merancang sistem informasi 
akuntansi pembelian dan utang usaha untuk mengatasi permasalahan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan agar sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha yang berjalan menjadi lebih optimal dalam 
mengolah transaksi-transaksi pembelian dan utang usaha perusahaan sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan 
dan perkembangan teknologi sekarang ini. 
 
Ruang lingkup pembahasan pada sistem informasi akuntansi pembiayaan konsumen dibatasi pada prosedur pembelian 
yang terdiri dari permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, retur pembelian, pencatatan pembayaran 
atas pembelian tunai, dan prosedur utang usaha yang terdiri dari pencatatan utang atas pembelian kredit, pencatatan utang 
atas retur pembelian kredit, dan pencatatan pembayaran atas utang pembelian. 

Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah menganalisis sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha 
yang berjalan pada PT. Fajar Surya Utama, merumuskan masalah yang terdapat pada sistem informasi akuntansi 
pembelian dan utang usaha PT. Fajar Surya Utama, dan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan atas sistem informasi 
akuntansi pembelian dan utang usaha, dan merancang perbaikan sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha 
yang diusulkan untuk PT. Fajar Surya Utama. 
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Sedangkan manfaatnya adalah menghasilkan sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha untuk PT. Fajar 
Surya Utama yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, membantu pihak 
manajemen PT. Fajar Surya Utama dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan dan kebijakan lainnya 
sehubungan dengan informasi-informasi pembelian dan utang usaha yang dihasilkan, membantu para pengguna sistem 
informasi akuntansi pembelian dan utang usaha pada PT. Fajar Surya Utama dalam memproses transaksi pembelian dan 
utang usaha perusahaan secara lebih optimal. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan model requirements, function dan interface[3]. Sistem 
informasi merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, 
data dan jaringan komunikasi untuk melakukan input, memproses, penyimpanan, menyajikan output, mengontrol aktifitas 
yang mengubah sumber data menjadi informasi. Sistem Informasi merupakan kesatuan struktur dalam sebuah entitas, 
seperti perusahaan, yang mempekerjakan sumber-sumber fisik dan komponen-komponen lain untuk mengubah data 
ekonomi ke dalam informasi akuntansi, dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai pemakai[5]. 
Selain itu juga sistem informasi akuntansi adalah kombinasi dari orang-orang, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur 
yang digunakan oleh bisnis untuk menyediakan data keuangan[2]. 
 
Proses bisnis suatu perusahaan dikelompokkan menjadi lima siklus transaksi  yaitu[5]:  
• General ledger and reporting cycle (siklus jurnal umum dan laporan keuangan), meliputi pencatatan jurnal umum 

dan laporan keuangan. 
• Revenue cycle (siklus pendapatan), meliputi penjualan dan penerimaan kas. 
• Expenditure cycle (siklus pengeluaran), meliputi pembelian dan pengeluaran kas. 
• Conversion cycle (siklus konversi), meliputi proses pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. 
• Human resource management cycle (siklus manajemen sumber daya manusia), meliputi perekrutan dan pembayaran 

tenaga kerja. 
 
Dalam siklus pengeluaran, pemrosesan data dilakukan dengan dua sistem, yaitu purchasing and payables processing 
system dan cash disbursement processing system. Ada tiga proses utama dalam purchasing and payables processing 
system, yaitu: 
• Prosedur pembelian 

Bagian pembelian menerima daftar permintaan pembelian dari bagian persediaan, kemudian memproses daftar 
permintaan pembelian tersebut, dan selanjutnya mempersiapkan order pembelian. 

• Prosedur penerimaan 
Bagian penerimaan menerima barang dari pemasok dan mengecek barang yang diterima apakah sesuai dengan order, 
jika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima baik disebabkan karena kerusakan atau ada sebagian barang yang 
kualitasnya kurang baik, maka perusahaan dapat mengajukan retur pembelian setelah ada kesepakatan antara kedua 
belah pihak. Selanjutnya membuat laporan penerimaan barang. 

• Prosedur utang usaha 
Bagian utang menerima faktur dari pemasok dan kemudian mengecek faktur apakah sesuai dengan order dan barang 
yang diterima. Kemudian mencatat utang yang terjadi dan mempersiapkan bukti pengeluaran kas untuk pelunasan 
utang kepada pemasok. Menurut Romney dan Steinbart (2003, p426), ada dua metode pelunasan utang yang 
digunakan oleh perusahaan, yaitu: 
a. NonVoucher system, merupakan mekanisme pelunasan utang usaha di mana satu bukti kas keluar untuk 

mencatat satu pelunasan utang usaha kepada pemasok. Kelemahannya adalah perusahaan harus membuat 
banyak cek dan bukti kas keluar untuk setiap pelunasan. 

b. Voucher system atau disbursement voucher, di mana satu bukti kas keluar digunakan untuk membayar beberapa 
tagihan dari satu pemasok yang sama. Keunggulan sistem ini adalah perusahaan cukup membuat satu cek untuk 
membayar beberapa tagihan sekaligus, memudahkan pelacakan atas pelunasan (prenumbered system), dan 
proses validasi yang cepat. 

 
2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
Object Oriented Analysis and Design terbagi ke dalam empat aktivitas, antara lain: analisis problem-domain, analisis 
application domain, architecture design, dan component design[3]. Keuntungan dari pendekatan OOAD ini adalah: 
• Kemampuan untuk mengatasi beberapa problem domain yang menantang. 
• Meningkatkan komunikasi antara users, analysts, designers, dan programmers. 
• Penggunaan kembali hasil analisis, design dan pemrograman yang sudah dipakai. 
• Meningkatkan konsistensi antara model yang dikembangkan pada waktu analisis, design dan pemrograman secara 

object-oriented. 
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Usage 
Use case diagram mempunyai dua jenis hubungan (relationship) yaitu: extend dan include. Hubungan extend digunakan 
ketika ingin menunjukkan bahwa sebuah use case menyediakan fungsi tambahan yang mungkin digunakan oleh use case 
lain, sedangkan hubungan include digunakan ketika terdapat urutan behavior yang sering kali digunakan oleh sejumlah 
use case dan ingin dihindari pengkopian deskripsi yang sama ke setiap use case yang akan menggunakan perilaku 
tersebut[1].  
 
Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana antar objek berinteraksi dalam pelaksanaan sebuah 
use case atau operasi. Sequence menggambarkan bagaimana pesan atau message dikirim dan diterima antar objek dalam 
sequence tertentu. 
 
2.3  Database 
Sistem basis data adalah sistem penyimpanan informasi yang terorganisasi secara terkomputerisasi / elektronis sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengolahnya pada saat dibutuhkan[4].  
 
2.4   Interaksi Manusia dan Komputer 
IMK (Interaksi Manusia Komputer) adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan 
sampai sejauh mana komputer dikembangkan untuk interaksi yang berhasil dengan manusia. Satu faktor penting dari 
IMK adalah user-user yang berbeda akan membentuk konsepsi-konsepsi atau model-model mental yang berbeda 
mengenai cara mereka berinteraksi, belajar dan menyimpan pengetahuan dan keahlian (model kognitif yang berbeda 
untuk orang dengan “left-brained” dan “right-brained”). Pada akhirnya, preferensi user akan berubah setelah mereka 
secara gradual menguasai interface-interface baru[4]. 
 
3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Prosedur pembelian: 
• Bagian gudang membuat dokumen Daftar Order sebagai permintaan pembelian dan diserahkan kepada bagian 

pembelian. 
• Bagian pembelian memproses permintaan pembelian tersebut dan menelpon pemasok untuk konfirmasi apakah spare 

part yang diperlukan tersedia, kemudian membuat dokumen Order Pembelian untuk melakukan pesanan pembelian 
kepada pemasok. 

• Bagian pembelian mencetak dokumen Order Pembelian tiga rangkap, rangkap satu dikirim ke pemasok melalui fax, 
rangkap kedua diserahkan kepada bagian gudang sebagai dokumen dasar untuk menerima spare part dari pemasok, 
dan rangkap ketiga diserahkan kepada bagian administrasi. 

• Bagian pembelian menyimpan data-data pesanan pembelian dalam database. 
• Pemasok datang mengirimkan spare part yang dipesan, diterima langsung oleh bagian gudang.  
• Bagian gudang mengecek kesesuaian spare part yang diterima dari pemasok dengan dokumen 0rder Pembelian 

rangkap kedua. 
• Berdasarkan Surat Jalan dan Faktur dari pemasok bagian gudang membuat dokumen Bukti Pembelian Barang dan 

mencetaknya sebagai bukti penerimaan dan pembelian spare part, kemudian menyerahkannya kepada bagian 
administrasi. 

• Faktur pemasok diserahkan kepada bagian pembelian untuk dicek kembali, kemudian diserahkan kepada bagian 
administrasi. 

• Data-data penerimaan dan pembelian disimpan dalam database oleh bagian gudang. 
 
Prosedur pembayaran dan utang usaha: 
• Bagian administrasi menerima Order Pembelian rangkap ketiga dari bagian pembelian dan Bukti Pembelian Barang 

dari bagian gudang, serta Faktur pemasok kemudian menyesuaikannya. 
• Jika pembelian dilakukan secara tunai bagian administrasi akan melakukan pembayaran secara langsung kepada 

pemasok. 
• Jika pembelian dilakukan secara kredit dengan tempo, maka bagian administrasi akan menyimpan data-data utang 

yang timbul akibat pembelian kredit ke dalam database. 
• Jika sudah waktu jatuh tempo, maka bagian administrasi akan menerima tagihan dari pemasok. 
• Berdasarkan tagihan dari pemasok dan data-data utang perusahaan, bagian administrasi melakukan pembayaran 

kepada pemasok dengan cara transfer, cek ataupun giro. 
• Jika pembayaran sudah dilakukan, maka pemasok akan menyerahkan Kwitansi tanda pembayaran. 
• Berdasarkan Kwitansi tersebut, bagian administrasi membuat dan mencetak dokumen Tanda Terima dua rangkap 

diserahkan kepada pemasok. 
• Pemasok menandatangani kedua rangkap dokumen Tanda Terima tersebut. 
• Tanda Terima rangkap satu disimpan oleh pemasok dan Tanda Terima rangkap kedua disimpan untuk perusahaan. 
• Data-data utang yang sudah dibayar disimpan dalam database oleh bagian administrasi. 
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• Setiap bulannya bagian administrasi mencetak Laporan Pembelian Tunai dan Kredit, dan Laporan Saldo Utang. 

 
Gambar 1.  Rich Picture  Sistem Yang Sedang Berjalan 

 
Permasalahan Yang Dihadapi  
• Sulitnya penelusuran informasi atas karyawan yang melakukan transaksi pembelian dan utang usaha jika terjadi 

kesalahan, karena pada sistem pembelian dan utang usaha perusahaan tidak disertakan identitas karyawan yang 
melakukan transaksi tersebut. 

• Sulitnya penelusuran informasi atas retur pembelian yang dilakukan dengan tidak tersedianya sistem dan dokumen 
pendukung untuk transaksi retur pembelian. 

• Bagian administrasi masih mengalami kesulitan untuk melihat tanggal jatuh tempo utang karena data-data utang 
tidak di-sorting berdasarkan tanggal jatuh temponya, sehingga harus melihat data-data utang secara keseluruhan. 

• Tidak adanya evaluasi terhadap kinerja pemasok yang berpengaruh terhadap kegiatan pembelian perusahaan, 
terutama untuk menilai ketepatan waktu pengiriman barang, dan kualitas barang yang dibeli. 

• Fungsi akuntansi dan fungsi keuangan masih menyatu, hal ini terkait dengan pengendalian internal yaitu segregation 
of duties yang merupakan penetapan tanggung jawab untuk mengotorisasi transaksi, melakukan transaksi, mencatat 
transaksi, dan menjaga aset yang dilakukan oleh karyawan yang berbeda 

 
Usulan Pemecahan 
Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pembelian dan utang usaha perusahaan, berikut diberikan 
beberapa usulan perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut : 
• Merancang sistem dan dokumen untuk transaksi pembelian dan utang usaha perusahaan dengan mencantumkan 

identitas untuk setiap karyawan yang melakukan transaksi tersebut. 
• Merancang sistem dan dokumen untuk transaksi retur pembelian yang dilakukan.  
• Merancang sistem yang dapat menampilkan daftar jatuh tempo utang setiap bulannya. 
• Merancang sistem yang menyediakan laporan mengenai kinerja pemasok. 
• Fungsi akuntansi harus independen dari fungsi keuangan. 
 
4. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 
Pengembangan sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha untuk PT. Fajar Surya Utama dilakukan dengan 
tujuan untuk mengoptimalisasi proses pencatatan transaksi-transaksi pembelian dan utang usaha perusahaan, mulai dari 
kegiatan permintaan pembelian, pesanan pembelian kepada pemasok, penerimaan spare part dari pemasok, retur 
pembelian, pencatatan pembayaran atas pembelian tunai dan pencatatan utang atas pembelian kredit berikut retur dan 
pembayarannya, di mana sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha perusahaan sebelumnya telah 
terkomputerisasi tetapi fungsinya belum optimal untuk mendukung transaksi-transaksi pembelian dan utang usaha 
perusahaan sehari-hari. 
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Gambar  2. Rich Picture  dan Use Case Sistem Yang Diusulkan 

      
Problem Domain 
Prosedur pembelian antara lain: 
• Bagian gudang membuat dokumen Daftar Order dua rangkap sebagai permintaan pembelian, rangkap satu 

diserahkan kepada bagian pembelian dan rangkap kedua diserahkan kepada bagian akuntansi. 
• Data-data permintaan pembelian disimpan dalam database Daftar Order oleh bagian gudang. 
• Bagian pembelian memproses permintaan pembelian tersebut dan menelpon pemasok untuk konfirmasi apakah spare 

part yang diperlukan tersedia, kemudian membuat dokumen Order Pembelian tiga rangkap untuk melakukan 
pesanan pembelian kepada pemasok. 

• Dokumen Order Pembelian rangkap satu dikirim ke pemasok melalui fax, rangkap kedua diserahkan kepada bagian 
gudang sebagai dokumen dasar untuk menerima spare part dari pemasok, dan rangkap ketiga diserahkan kepada 
bagian akuntansi. 

• Data-data pesanan pembelian disimpan dalam database Order Pembelian oleh bagian pembelian. 
 
Prosedur pembayaran dan utang usaha antara lain: 
• Bagian akuntansi menerima dokumen Daftar Order rangkap kedua, Order Pembelian rangkap ketiga, Bukti 

Penerimaan Sparepart rangkap ketiga, Bukti Pembelian Sparepart rangkap kedua disertai dengan Faktur dari 
pemasok, Bukti Retur Pembelian rangkap ketiga, Nota Debit rangkap kedua beserta Tanda Terima Retur dari 
pemasok jika terjadi retur. 

• Jika pembelian dilakukan secara tunai bagian akuntansi akan menyerahkan dokumen Order Pembelian rangkap 
ketiga, Bukti Pembelian Sparepart rangkap kedua disertai dengan Faktur pemasok kepada bagian keuangan untuk 
melakukan pembayaran. 

• Jika pembelian dilakukan secara kredit bagian akuntansi menyesuaikan dokumen-dokumen yang diterima dan 
menyimpan data-data utang yang timbul akibat pembelian kredit ke dalam database Utang. 

• Jika sudah waktu jatuh tempo, maka bagian akuntansi akan menerima tagihan dari pemasok yang dikirim melalui 
fax. 

• Setiap bulannya bagian akuntansi akan mencetak Daftar Utang yang mendekati jatuh temponya, kemudian 
diserahkan beserta paket utang yang terdiri dari Order Pembelian, Bukti Pembelian Sparepart, Faktur dan Nota 
Debit kepada manajer operasional untuk diperiksa dan disetujui. 

• Selanjutnya Daftar Utang beserta paket utang diserahkan kepada bagian keuangan. 
• Berdasarkan dokumen yang diterima, baik untuk pembelian tunai maupun pembelian kredit bagian keuangan 

melakukan pembayaran kepada pemasok dengan tunai, cek, transfer, ataupun giro. 
 
Application Domain 
Sistem informasi akuntansi pembelian dan utang usaha yang diusulkan dapat mendukung tugas-tugas dan tanggung 
jawab karyawan bagian gudang, bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Tugas-tugas utama dalam 
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application domain, yaitu permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan spare part, retur pembelian, pencatatan 
pembayaran atas pembelian tunai dan pencatatan utang atas pembelian kredit berikut retur dan pembayarannya. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan perancangan ini adalah sebagai berikut: 
• Informasi-informasi tambahan yang dihasilkan, seperti informasi mengenai retur pembelian, evaluasi terhadap 

kinerja pemasok, serta laporan-laporan tambahan lainnya, akan membantu pihak manajemen perusahaan dalam 
perencanaan perusahaan di masa yang akan datang terkait dengan kegiatan pembelian dan utang usaha perusahaan. 

• Menu login yang dirancang akan membantu dalam mengotorisasi pihak-pihak yang berhak untuk mengakses data 
serta informasi, dan memudahkan penelusuran informasi atas karyawan yang melakukan transaksi pembelian dan 
utang usaha perusahaan jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan. 

• Menu utility yang dirancang akan membantu perusahaan dalam back-up data dan restore data yang rusak atau hilang. 
• Dibuatnya Daftar Utang berdasarkan tanggal jatuh temponya tiap bulan dapat mengurangi resiko terlambatnya 

pembayaran utang. 
 
6. Keterbatasan Penelitian 
Adapun beberapa saran yang diusulkan untuk mendukung jalannya sistem dan pengembangan sistem tersebut dengan 
baik, yaitu: 
• Pengurangan atas rangkap dokumen yang seharusnya ada hanya untuk efisiensi kertas tidak boleh dilakukan, karena 

dokumen-dokumen tersebut juga penting untuk penelusuran informasi. 
• Pembatalan transaksi karena kesalahan input sebaiknya dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang tersebut, 

bukan dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. 
• Untuk menghindari hal-hal seperti kehilangan data, maka sebaiknya perusahaan secara berkala melakukan back-up 

data. 
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