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ABSTRAKSI 

Dewasa ini penggunaan komputer dalam bidang kegiatan pengolahan data 
keuangan dan penyajian laporan keuangan sudah tidak dapat dihindarkan lagt. Hal 
tersebut dapat menimbulkan perubahan dalam beberapa aspek pengendalian intern 
dalam sistem manual, yaitu bukti dasar, akurasi, konsistensi, motivasi, pekerjaan 
yang terkonsentrasi dalam komputer, perubahan data dan peralihan kesalahan 
potensiaL Oleh karena itulah diperlukan suatu metode pengendalian yang sesuai. 

PT "X" adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pupuk. Dalam 
mengolah dan menyajikan data pembeliannya, PT "X" sudah menggunakan 
komputer. Untuk menjaga a.gar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan pada 
prosedur pembelian yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi 
perusahaan, diperlukan suatu evaluasi atas pengendalian intern sistem pembelian 
perusahaan. 

Penelitian ini akan membahas tentang evaluasi terbadap pengendalian intern 
sistem pembelian PT "X" yang berbasis komputer. Pendekatan penelitian yang 
digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan kualitatif Untuk 
mengumpulkan data--data yang diperlukan dalam mengevaluasi pengendalian intern 
sisem pembelian PT "X", penulis melakukan observasi atas aktivitas pembelian yang 
terjadi dan wawancara dengan karyawan yang terlibat dengan sistem pembelian 
dengan menggunakan kuisioner yang telah diarahkan. Dari hasil terseb~ kemudian 
dilakukan eValuasi terhadap pengendalian intern sistem pembelian· PT "X" yang 
meliputi input control, process control, dan output control serta menganalisis 
prosedur pembelian dengan jalan mengkajiflowchart pembelian perusahaan. 

Dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya beberapa kelemaban yang tidak 
signifikan yang terdapat pada tahap input, tahap process dan tahap ouput serta ada 
beberapa kelemahan yang terdapat dalam prosedur pembelian yang diterapkan oleh 
PT "X". Namun secara garis besar, pengendalian intern sistem pembelian perusahaan 
sudah cukup memadai. Dengan saran yang dikemukakan oleh penulis diharapkan 
pengendalian intern sistem pembelian PT "X" dapat berjalan dengan lebih baik. 
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