
 
 

25 
 

BAB 3 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan (PKL) serta data data-data yang 

diperoleh dari perusahaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi pembelian barang dagang pada CV Tri Mei hanya 

dilaksanakan oleh dua fungsi  yang berbeda yaitu fungsi administrasi dan 

gudang. 

2. Dokumen dalam sistem informasi akuntansi pada CV Tri Mei hanya memiliki 

tiga macam dokumen yaitu surat order pembelian,kartu gudang dan kartu 

persediaan. 

 Dari penjelasan di atas pengendalian internal pada sistem akuntansi 

pembelian barang dagang yang dijalankan kurang efektif karena hanya 

dilaksanakan oleh dua bagian, yaitu bagian gudang dan administrasi  yang akan 

mengakibatkan tidak jelasnya tanggung jawab antar bagian. Terbatasnya dokumen 

yang digunakan dapat berakibat pada kurangnya informasi yang dimiliki 

perusahaan. 

3.2 Saran 

 Berdasarkan hasil peninjauan pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dilakukan, maka dapat disampaikan saran yang diharapkan memberi manfaat dan 

bahan pertimbangan untuk perusahaan kedepannya. Adapun saran-saran yang 

disampaikan dari hasil praktik kerja lapangan pada CV Tri Mei adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi pembelian barang dagang pada CV Tri Mei perlu 

dilaksanakan pemisahan tugas antara fungsi administrasi dan fungsi pembelian 

serta pemisahan tugas antara fungsi gudang dan fungsi penerimaan, agar 

pelaksanaan tanggung jawab yang berada di CV Tri Mei jelas dan 

pengendalian internal tercapai secara maksimal, dengan ditambahkanya fungsi 
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pembelian dan penerimaan pengadaan  barang dagang lebih cepat, sehingga 

penjualan menjadi lebih lancar karena barang selalu tersedia. 

2. Sistem informasi akuntansi pembelian barang dagang  pada CV Tri Mei hanya 

memiliki tiga macam dokumen yaitu surat order pembelian, kartu gudang dan 

kartu persediaan. Surat order pembelian tidak memiliki rangkap sehingga 

perlu dibuatkan rangkap empat seperti yang dijelaskan di bab dua. Hal ini  

agar bagian-bagian tersebut dapat saling mencocokan ketetepatan transaksi 

yang terkait. Selain itu  perlu dibuat dokumen surat permintaan pembelian 

oleh bagian gudang untuk mencatat barang dagang yang dibutuhkan, 

dibuatkan  laporan  penerimaan barang oleh bagian penerimaan dan dibuatkan 

bukti kas keluar oleh fungsi administrasi. 
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