
 

Saripati 

 

Suatu perusahaan yang memproduksi alat berat seperti pada PT Kubota Indonesia 

membutuhkan bahan baku berupa komponen. Pentingnya bahan baku komponen yaitu untuk 

memperlancar kegiatan produksi perusahaan. Jika pesanan komponen terlambat tiba di 

perusahaan atau tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan dapat mengakibatkan tersendatnya 

kegiatan produksi. Kebanyakan komponen tersebut tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, 

melainkan didatangkan dari luar negeri. Karena itu, maka perusahaan mengadakan kegiatan 

untuk memperoleh komponen tersebut dengan melakukan pembelian, khususnya pembelian 

impor. 

Tujuan umum dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas matakuliah 

AA 602 Praktek Kerja dan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma 

3 Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 

Sedang tujuan khusus penulisan laporan ini untuk menganalisa Sistem Pembelian Impor 

Komponen di PT. Kubota Indonesia. 

Pembelian yang dibahas dalam laporan ini adalah pembelian impor komponen. 

Adapun pembahasan sistem pembelian impor komponen di PT. Kubota Indonesia dimulai 

dari order komponen kepada vendor sampai penyimpanan komponen, dan pembuatan laporan 

pembelian.  Data diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian 

Overseas Purchases, Vice Manager PPIC, Kepala Bagian Marketing, Kepala Bagian 

Production, Manager Finance, dan Kepala Bagian Receiving Part mengenai proses menyusun 

jadwal pemesanan komponen, proses pemesanan komponen, proses mengecek kualitas dan 

kuantitas komponen, dan proses pembayaran komponen yang dipesan. 

Berdasarkan Hasil Praktek kerja dan analisis dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Pembelian Impor Komponen di PT. Kubota Indonesia untuk saat ini sebagian sudah baik.  

Hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut, pertama sudah ada pemisahan fungsi yaitu, fungsi 

pembelian dilakukan oleh Bagian Purchasing, fungsi penerimaan dilakukan oleh Bagian 

Receiving Part dan fungsi pembayaran dilakukan oleh Bagian Finance.  Kedua, dokumen 

yang digunakan diotorisasi oleh pihak yang berwenang.  Ketiga, penerapan praktik yang 



sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Namun dalam sistem pengendalian internal 

pembelian impor komponen di PT. Kubota Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan, 

yaitu pertama ada beberapa dokumen yang hanya menggunakan cap stempel perusahaan 

sebagai bukti otorisasi dari pihak yang berwenang.  Kedua, masih terjadi keterlambatan saat 

pembuatan dokumen bukti penerimaan komponen.  Ketiga, masih terdapat beberapa 

dokumen yang tidak diperiksa kembali secara detail oleh pihak yang berwenang ketika 

memberikan otorisasi.  Keempat, masih ada gangguan yang terjadi pada jaringan internet 

yang digunakan.  Walaupun hanya beberapa dokumen saja yang tidak sesuai dengan teori 

sistem pengendalian internal, tetapi jika hal itu tidak segera dibenahi akan menimbulkan 

masalah di masa yang akan datang. 
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