
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui uraian den pembahasan pada bab -bab 

yang telah dikemukakan yaitu mengenai landasan teoritis, 

tinjauan praktis terhadap prosedur pengadaan bahan baku pa 

da PT. "X1’ serta identifikasi permasalahan perusahaan dan 

pemecahannya, maka berikut ini dapat ditarik beberapa ke- 

simpulan dan saran yang akan diuraikan dalam bab berikut i 

ni.

1. Kesimpulan.

Setelah diadakan suatu pembahasan terhadap masalah 

yang dihodapi oleh PT, "X" ternyata hipotesa yang telah di 

buat adaiah benar.

a. Suatu aktivitas pembelian bahan dapat dilaksanakan seca 

ra efisien serta diperoleh adanya internal check antar 

bagian yang terlibat dalam aktivitas pembelian, maka 

perlu adanya sistem dan prosedur pembelian bahan yang 

baik. Suatu sistem dan prosedur pembelian yang baik ha

rus didukung oleh adanya dokumen/formulir dalam jumlah 

yang cukup dsn didistribusikan secara tepat. Agar terda 

pat suatu pengawasan yang baik dalam aktivitas pembeli

an bahan, maka perlu adanya sistem dan prosedur pembeli 

an yang dapat memenuhi suatu pengendalian intern yang 

memadai yaitu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara 

pihak-pihsk yang meminta pembelian,.melaksanakan, mene
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rima den menyimpan bahan.

b. Salah satu unsur pengendalian intern dalam perusahaan 

adalah struktur organisasi. Suatu struktur organisasi 

yang efektif memerlukan adanya ketegasan dalam pemisah 

an tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian dalam 

organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang te

pat dan jelas maka tugas, wewenang dan tanggung jawab 

akan menjadi jelas sehingga arus informasi dalam suatu 

bagian dan antar bagian menjadi lancar dan memudahkan 

pengelolaan sistem informasi yang diterapkan.

c. Adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam 

perusahaan akan berguna untuk menjaga/melindungi keaman 

an harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan ke- 

benaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha 

serta mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang 

telah digariskan.

d. Pada PT. "X" telah dilaksanakan sistem dan prosedur pem 

belian bahan, mulai dari prosedur permintaan pembelian, 

pelaksanaan pembelian sampai dengan prosedur penerimaan 

dan penyimpanan bahan. Meskipun demikian prosedur-prose 

dur pembelian yang dijalankan saat ini belum dapat dika 

takan memadai. Hal ini dapat terlihat dengan masih ada

nya kelemahan-kelemahan dalam prosedur pembelian bahan.

- Prosedur permintaan pembelian bahan pada perusahaan i

ni masih dilaksanakan berbelit-belit, di mana formu - 

lir permintaan pembelian yang dibuat dalam rangkap em
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pat tersebut harus disetujui dahulu oleh direktur, ke 

pala bagian keuangan, kepala bagian produksi serta ke 

pala bagian pembelian.

- Demikian pula dalam prosedur pelaksanaan pembelian ba 

han, perusahaan belum pernah melaksanakan prosedur per 

mintaan penawaran harga kepada calon supplier, Di sam 

ping itu tidak adanya saling mengawasi di antara ba- 

gian-bagian yang terlibat dalam aktivitas pembelian. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tertu - 

lis berupa formulir-formulir di dalam perusahaan ter

sebut yang seharusnya perlu diketahui oleh bagian yang 

lain,

- Sedangkan di dalam prosedur penerimaan bahan pada per 

usahaan ini, juga masih terdapat adanya perangkapan 

fungsi, yaitu fungsi penerimaan dengan fungsi penyim

panan. Di sini petugas gudang juga mengetahui nilai / 

harga dari barang yang disimpannya. Kelemahan lain 

yang timbul bahwa bagian pembukuan dalam mencatat ter 

Jadinya transaksi pembelian hanya mendasarkan pada sja 

tu sumber saja yaitu atas dasar surat pengantar / fak 

tur dan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh ke 

pala gudang.

e. Meskipun di dalam perusahaan ini telah disusun suatu

struktur organisasi dan job description secara tertulis, 

namun penyusunan ini tidak sejalan dengan prakteknya se 

hingga tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi tidak
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jelas. Adanya perangkapen fungsi yang dilakukan oleh ba 

gian pembelian dapat menimbulkan lemahnya internal kon- 

trol perusahaan. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dj. 

adakan pemisahan fungsi yang jelas untuk masing-masing 

bagian dalam organisasi. Dengan adanya pemisahan fungsi 

yang jelas ini diharapkan adanya tindakan saling mengon 

trol antar bagian dalam perusahaan.

2. Saran.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT. "X!t, 

maka berikut ini penulis akan memberikan beberapa usulan / 

snran-saran yang dapat menyempurnakan sistem informasi yang 

ada. Adapun saran-saran yang penulis usulkan adalah sebagai 

berikut :

a, Karena struktur organisasi sangat mempengaruhi sistem in 

formasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan, maka pe 

nulis menyerankan agar PT. HX ,! mempertegas masalah tu - 

gas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. Perangkapen fungsi yang dapat 

melemahkan internal kontrol perusahaan hendaknya dihi - 

langkan, Untuk itu perlu diadakan pemisahan fungsi yang 

jelas untuk pihak-pihak yang meminta pembelian, melaksa 

naknn pembelian, menerima barang, menyimpan barang, men 

catat terjadinya pembelian serta yang mengeluarkan uang 

untuk membayar pembelian. Dengan ditaati dan dilaksana- 

kannya semua ini maka setiap bagian dalam perusahaan,
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masing-masing akan mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

tertentu sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran lagi.

b. Untuk menghindari pengeluaran dana yang tidak efisien 

maka sebaiknya bagian PPC menentukan berapa persediaan 

bahan minimum dan maksimum yang harus ada di gudang. Se 

hingga permintaan pembelian bahan yang dilakukan oleh 

bagian PPC nantinya dengan memperhatikan laporan status 

persediaan dari bagian gudang. Dengan demikian proses 

produksi dapat berjalan dengan lancar dan terhindar da 

ri kemacetan-kemacetan akibat kekurangan persediaan. A- 

gar prosedur permintaan pembelian bahan tidak berbelit- 

belit, maka sebaiknya formulir permintaan pembelian ba 

han dibuat dalam rangkap dua saja dan didistribusikan 

sebagai berikut :

- Lembar pertama asli diserahkan kepada bagian pembelian 

sebagai dasar untuk mengadakan pembelian.

- Lembar kedua tembusan disimpan sebagai arsip bagian 

PPC.

c. Perlunya dilaksanakan prosedur permintaan penawaran har 

ga kepada beberapa calon supplier, agar pembelian dapat 

dilakukan dengan harga dan eyarat-syarat pembelian yang 

paling cocok dengan kondisi perusahaan.

d. Agar di dalam prosedur pelaksanaan pembelian bahan ter 

dapat adanya saling mengawasi antara bagian-bagian yang 

terlibat, maka bagian pembelian sebaiknya membuat formu 

lir surat pesanan dalam rangkap enam yang didistribusi-
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kan sebagai berikut :

- Lembar pertama dan lembar kedua diserahkan kepada su£ 

plier, di mana lembar pertama asli akan digunakan s£ 

hagai dasar penagihan oleh supplier sedangkan lembar 

kedua akan dikirimkan bersama-sama dengan barangnya 

sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar telah 

dipesan oleh perusahaan.

- Lembar ketiga diserahkan kepada bagian gudang yang di 

pakai sebagai dasar pencocokkan dengan barang yang d.i 

minta. Di samping itu untuk menghindari kemungkinan 

penyelewengan oleh petugaa gudang, maka sebaiknya ko 

lom harga dikosongkan/ditutup.

- Lembar keempat diserahkan kepada bagian penerimaan b£ 

rang yang dipakai untuk mencocokkan antara jumlah dan 

kualitas barang yang dipesan dengan barang yang dite- 

rima kemudian dari supplier. Agar bagian penerimaan 

dapat melakukan perhitungan dengan teliti, maka kolom 

jumlah barang dalam formulir tersebut dapat dikosong

kan/ditutup.

- Lembar kelima diserahkan kepada bagian pembukuan yang 

dipakai sebagai dasar pencatatan atas pesanan barang 

yang sedang berjalan dalam kartu persediaan kantor.

- Lembar keenam disimpan sebagai alat kontrol atas pesa 

nan yang telah dilakukan oleh bagian pembelian.

Guna menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan

yang dilakukan oleh petugas gudang, menurut penulis se-
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bniknya diadakan pemisahan fungsi yaitu antara fungsi 

penerimaan dengan fungsi penyimpanan. Sehingga apabila 

ada surat pengantar/faktur yang mencantumkan harga dari 

barang tersebut, maka hanya. petugas penerimaanlah yang 

mengetahuinya dan bukan petugas gudang.

f. Untuk menghindari kelemahan pada prosedur penerimaan ba 

han, maka petugas penerimaan setelah menghitung dan men 

cocokkannya dengan surat pengantar segera membuat lapor 

an penerimaan barang dalam rangkap empat dan didistribu 

sikan sebagai berikut :

- Lembar pertema diserahkan kepada bagian pembelian se

bagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah diterima 

dan sesuai dengan pesanannya.

- Lembar kedua diserahkan kepada bagian pembukuan untuk 

dicatat dalam administrasi persediaan kantor.

- Lembar ketiga diserahkan kepada bagian keuangan seba

gai persiapan dalam hal pelaksanaan pembayaran.

- Lembar keempat sebagai arsip, digunakan dalam menyer- 

tai barang untuk diserahkan ke tempat penyimpanan (gu 

dang), setelah dicatat oleh gudang maka dikembalikan 

lagi ke bagian penerimaan sebagai arsip.

Di samping itu faktur yang dikirim oleh supplier sebaiknya 

diterima oleh bagian penerimaan/pembelian dan bukan oleh 

bagian gudang.
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