
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui uraian dan pembahasan pada bab-bab 

yang telah dikemukakan, yaitu mengenai landafcan teoritis, 

tinjauan praktis terhadap sistem informasi akuntansi pada 

PT. "X" serta pembahasannya9 maka berikut ini dapat 

ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang akan diuraikan 

dalam bab berikut ini.

1. Kesimpulan

Setelah diadakan suatu pembahasan terhadap masalah 

yang dihadapi oleh PT. "X" ternyata hipotesa yang telah 

dibuat ada1ah benar.

a. Suatu aktivitas pembelian bahan dapat di laksanakan 

secara efesien serta diperoleh adanya internal 

check antar bagian yang terlibat dalam aktivitas 

pembelian, maka perlu adanya sistem dan prosedur 

pembelian bahan yang baik. 

b* Suatu sistem dan prosedur pembelian yang baik harus 

didukung ooleh adanya dkumen/formu1ir dalam jumlah 

yang cukup dan didistribusikan secara tepat.

c. Dengan adanya doakumen yang cukup dan pendi^tribusian 

yang tepat me^ndukung pengendalian intern yang memadai,

d. Adanya suatu penqcndal ian intern ytxng baik dalam 

perusahaan akan berguna untuk menjaga dan melindungi
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keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian 

dan kebenaran data akuntansi , meningkatkan efesiensi 

usaha serta mendorong ditaatinya kebi jaksanaan 

perusahaan yang telah digariskan-

Pada PT. "X" telah dilaksanakan sistem dan prosedur 

pembelian bahan, mulai dari prosedur permintaan 

pembelian, pelaksanaan pembelian sampai dengan 

prosedur penerimaan dan penyimpanan bahan. Meskipun 

demikian prosedur-prosedur yang dijalankan saat ini 

be 1 urn dapat, dikatakan memadai. Hal ini dapat terlihat 

dengan masih adanya kelemahan-kelemahan dalr/n prosedur 

pembelian bahan.

- Pada prosedur pelaksanaan pembelian bahan, 

perusahaan be1urn melaksanakan prosedur pormintaan 

penawaran harga kt?pada caln supplier.

- Tidak adanya saling mengawasi di antara bagian- 

bagian yang terlibat dalam aktivitas pembelian, Hal 

ini disebabkan karena kurangnya informasi tertulis 

berupa formulir -formu1ir di dalam perusahaan 

tersebut yang seharusnya perlu diketahui oleh bagian 

lain.

- Stfdangkan dalam prosedur penerimaan bahan pada 

perusahaan ini t,tia.lah kurangnyn tembusar ^ormul ir 

laporan penerima, m  baranQ ..mtuk bagian p/mbul ian, 

sehmgga bagian pojmbel ian tidak bisa mengontrol 

terhadap oarang yang dipesannya.
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2. Saran

Sesuai dengan permasaiahan yang dihadapi oleh PT. 

"X", maka berikut ini penulis akan memberikan beberapa 

usulan/saran-saran yang da. pat menyempur nakan sistem 

lnfoormasi yang ada. Adapun saran-saran yang pesnulis 

usulkan ada1ah sebagai berikut ;

a. Untuk menghindari pengeluaran dana yang tidak efesien, 

maka sebai knya bagian gudang menentukan berapa 

persediaan minimum dan maksimum yang harus ada di 

gucfang, Dengan demikian proses per baik: an dan 

penkel iharaan mob.il dapat berjalan dengan lancar dan

• ter*hindar dari kemacetan-^emaeetan akibat kekurangan 

persediaan.

b. Pei+lunya dilaksanakan pr^edur permintaan penawaran 

harga kepada beberapa ca.Ion supplier, agar pembelian 

daflat dilakukan dengan harga dan syarat-gyarat 

pembelian yang ccdk dengan kondisi perusahaan.

c. Agar dalam prosedur pelaksanaan pembelian bahan 

ter dapat adanya saliny mengawasi antara bagian-'tiagian 

y i.ng ter 1 i br* t, ka bagi an pttmbc* 1 i an eba i k nya mc-vnbi.. e+1 

formui lr svur&t pesanan dalam rangkap enam y^no 

didistr i busuk an ^bagai berikut :

- lembar pertama dan lembar kedua diserahkan kepada 

Supplier, dim&na lembar pertama akan digunakan 

fcebagai dasar penagihan oleh supplier, sedangkan
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- lembar kedua akan dikirimkan bersama dengan 

barangnya sebagai bukti bahwa barang tersebut benar- 

benar telah dipe^an oleh perusahaan.

- Lembar ketiga diserahkan kepada bagian gudang yang 

dipakai sebagai dasar pencocokan dengan barang yang 

cjiminta. Disampjng itu untuk menghindari kemungkinan 

penyelewengan ô teh petugas gudang maka sebaiknya 

Moolorn harga di kDsoongkan/di tutup.

- Lembar keempat diserahkan kepada bagian penerimaan 

barang yang dipakai untuk mencocookkan antara Jumlah 

dan kualitas barang yang dipesan dengan barang yang 

diterima kemudian dari supplier. Agar bagian 

penerimaan dapat melakukan perhitungan dengan 

teliti, maka koloom jumlah barang dalam formulir 

tersebut dapat cjikosongkan/di tutup.

- Lembar kelima diserahkan kepada bagian pembukuan 

yang di pakai hagai dasar pencatatan atas pesanan 

barang yang seclang berjalan dalam kartu persediaan 

kantor.

- Lembar keenam disimpan sebagai arsip sebagai alat 

kontrool atas pesanan yang telah dilakukan oleh 

bagian pembelian.

d. Lntuk menghindari kelemfihan pada prosedur penerimaan 

bahan, maka bagian pembelian harus diberi laporan 

penerimaan barang sebagai alat kont"ol terhadap barang 

yang dipesan. Jadi laporan penerimaan barang tidak
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SURABAYA
hanya dibuat rangkap tiga, tetapi rangkap empat, yang 

pentfistribusiannya sebagai berikut. :

- Lfembar pertama diserahkan kepada bagian pembelian.

- Lembar ke dua diserahkan kepada bagian pembukuan-.

- Lembar ketiga diserahkan kepada bagian keuangan.

-* Lembar keempat sebagai arsip, setelah dicatat oleh 

gudang maka dikSmbalikan lagi ke bagian penerimaan 

sebagai arsip.
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