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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan setalah pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pembelian barang pada PT Citra Nusantara Energi dimulai dengan 

mengajukan permintaan pembelian dengan surat permintaan pembelian atau 

langsung menggunakan surat pengajuan uang. 

2. Belum efektifnya pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian 

pada PT Citra Nusantara Energi dikarenakan belum digunakannya formulir 

yang bernomor urut cetak dan organisasi dalam perusahaan terdapat rangkap 

fungsi, yaitu fungsi gudang merangkap juga sebagai fungsi penerimaan barang 

dan kasir. Hal tersebut mengakibatkan satu fungsi tidak dapat fokus dalam 

satu bagian saja dan tugas dari satu fungsi tidak dapat dicek kembali oleh 

fungsi yang lain. Dampak yang timbul akibat adanya perangkapan fungsi 

tersebut dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan nantinya akan 

menghambat proses pembelian yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. 

3. Format dalam desain flowchart PT Citra Nusantara Energi (CNE) perlu untuk 

dilakukan pembaruan karena terakhir kali SOP perusahaan terbaru yaitu pada 

tahun 2012, dan hingga sekarang belum terdapat adanya perbaikan. Adanya 

aktivitas dalam hal proses pembelian yang tercantum dalam SOP terdapat 

ketidaksesuaian, seperti pada prosedur pesanan pembelian surat order 

pembelian sebelum dilakukan pemeriksaan oleh general manager atau 

direktur terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh fungsi akuntansi guna 

memeriksa ketersediaan anggaran untuk pesanan pembelian tersebut. Namun, 

hal tersebut juga terjadi pada prosedur yang lain, yaitu prosedur 

reimbursement. SOP pada PT Citra Nusantara Energi (CNE) belum 

memberikan informasi yang lengkap, sehingga diperlukan pengamatan dan 

penjelasan lebih yang diperoleh dengan melakukan wawancara. Alur dari 
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dokumen-dokumen yang digunakan juga tidak tercantum secara jelas dari 

awal pembuatan sampai dengan diarsipkannya dokumen tersebut. 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan oleh perusahaan, antara lain : 

1. Pembuatan daftar pengelompokan mengenai kondisi-kondisi khusus maupun 

kondisi umum yang berkaitan dalam penggunaan dokumen untuk mengajukan 

pembelian atas barang atau jasa karena terdapat beberapa jenis pembelian 

pada PT CNE. 

2. Adanya pemisahan tugas antara fungsi gudang dengan fungsi penerimaan 

barang dan juga fungsi kasir. Untuk fungsi gudang yang merangkap dengan 

fungsi penerimaan barang dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan 

yang lebih intensif oleh fungsi yang lainnya. Dalam hal fungsi gudang yang 

merangkap sebagai kasir dapat dipindahtangankan tugasnya ke fungsi 

keuangan yang mengelola kas kecil untuk operasional perusahaan sehingga 

dalam hal tanggung jawab keuangan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. 

3. Perusahaan dapat sesegera mungkin untuk melakukan pembaruan dan 

perbaikan dalam SOP sistem akuntansi pembelian yang sesuai dengan 

aktivitas yang terjadi selama proses pembelian barang. Realisasi desain 

flowchart sistem akuntansi pembelian pada PT Citra Nusantara Energi (CNE) 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. Dari realisasi desain flowchart tersebut dapat 

terlihat jelas alur dari masing-masing fungsi yang terkait dalam proses 

pembelian barang dan juga dokumen-dokumen yang digunakan sudah 

tercantum informasi dari awal terbentuknya dokumen tersebut hingga 

dokumen siap untuk diarsipkan sementara atau permanen. 


