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ABSTRAKSI 
 

Semakin banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat dampak krisis 
moneter yang berkepanjangan, pengembangan perusahaan padat karya sangatlah 
diperlukan agar mampu bertahan dan hidup secara sehat serta mampu bersaing 
dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satu aspek terpenting yang harus 
diperhatikan adalah dengan menerapkan pengendalian intern dalam sistem 
akuntansinya yaitu sistem akuntansi pengadaan. Jika suatu perusahaan tidak 
menerapkan sistem akuntansi pengadaan akan membawa perusahaan pada kondisi 
yang semakin jauh dari tujuan pengendalian intern yang semestinya harus 
diterapkan dan dicapai dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengadaan, dimana 
sistem akuntansi tersebut seyogianya harus mampu menjaga kekayaan 
perusahaan, mengecek keakuratan atau ketelitian data akuntansi yang dihasilkan, 
mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan 
prosedur akuntansi pengadaan pada PT Pembangkitan Jawa Bali Surabaya dan 
untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pengadaan 
pada PT Pembangitan Jawa Bali Surabaya telah mengarah kepada pencapaian 
tujuan pengendalian intern. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui 
pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Adapun fokus penelitian ini adalah pada data-data akuntansi yang 
berkaitan dengan sistem dan prosedur pengadaan, formulir-formulir dan catatan-
catatan akuntansi yang digunakan serta sistem dan prosedur akuntansi pembelian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan 
prosedur akuntansi pembelian masih belum sesuai dengan pencapaian tujuan 
pengendalian intern karena sistem dan prosedur yang dijalankan masih kurang 
mampu mengolah data yang tersedia, khususnya data yang berkaitan dengan 
kegiatan transaksi pembelian 

 
 

Kata kunci : fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengadaan, formulir-formulir 
akuntansi pengadaan, dan sistem dan prosedur akuntansi  
pengadaan 
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