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TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM DAN... DZAKY RIDHO FAHRIZAL 

BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan dan pembahasan yang telah 

diselesaikan oleh penulis pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka 

simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi yang terlibat sudah sesuai dengan teori, hanya ada beberapa 

fungsi yang sedikit berbeda tugas dan wewenang nya. Terdapat beberapa 

fungsi yang sedikit kurang tepat pembagian jobdesc nya seperti 

koordinator anggaran yang membuat purchase requsition dan ikut 

memverifikasi barang, PJ biaya yang jobdesc nya kurang efektif   dan 

unit kerja yang langsung menerima barang dari vendor. 

2. Dokumen yang ada sudah sesuai dengan teori dan telah efektif dalam 

pelaksanaannya, baik dokumen elektronik maupun dokumen kertas. 

Dokumen- dokumen tersebut telah mampu merekam data bisnis 

perusahaan dan memberikan informasi pokok dari orang ke orang, 

bagian ke bagian, dan perusahaan ke perusahaan. 

3. Catatan akuntansi yang di gunakan telah sesuai dengan teori secara 

prosedur pencatatan. Catatan akuntansi yang di gunakan dalam sistem 

pengadaan barang ini juga telah mengintegrasikan sistem E-

Procurement dan SAP. 

4. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara alur tidak jauh berbeda 

dengan teori sistem pembelian atau procurement. Namun beberapa 

prosedur kurang berjalan efektif seperti pemrosesan permintaan 

pengadaan di koordinator anggran, penerimaan barang yang tidak 

terdapat fungsi penerimaan yang independen. Hal-hal tersebut membuat 

jaringan prosedur pembentuk sistem kurang berjalan efektif. 

5. Pengendalian internal yang menggunkan kerangka COSO telah sesuai 

dengan teori yang ada. Namun perlu sedikit perbaikan terkait dengan 

pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsi. 
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3.2  Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan 

sistem yang telah ada di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk : 

1. Penambahan fungsi penerimaan yang independen pada saat penerimaan 

barang. Hal tersebut untuk inspeksi dan verifikasi barang dan dokumen agar 

pengendalian internal berjalan lebih efektif. Kemudian penambahan fungsi 

perencanaan pengadaan barang yang betugas membantu persiapan 

pengadaan barang. Pembagian tugas dan wewanang yang sedikit di ubah 

pada koordiantor anggaran agar lebih fokus pada verifikasi anggran dan 

menilai kewajaran harga perkiraan sementara saja. Hal tersebut agar 

permintaan pengadaan lebih di fokuskan ke penanggung jawab biaya saja. 

2. Prosedur permintaan pengadaan, persiapan pengadaan dan penerimaan 

barang perlu sedikit perubahan alur dan fungsi yang terlibat. Pada 

permintaan pengadaan akan lebih baik jika penanggung jawab biaya yang 

membuat purchase requisition beserta dokumen pendukungnya 

berdasarkan anggaran unit kerja. Sementara itu, koordinator anggaran 

hanya fokus pada verifikasi anggaran dan menilai kewajaran harga 

perkiraan sementara. Selanjtunya untuk proses persiapan pengadaan di 

tambahkan fungsi perencanaan pengadaan yang bertugas untuk menerima 

pendaftaran vendor dan memilih vendor yang akan di undang. Hal itu untuk 

mempermudah pengadaan operasional untuk melakukan pra kualifikasi 

tender. Kemudian, untuk penerimaan barang perlu di tambahkan fungsi 

penerimaan yang independen agar barang yang di terima di inspeksi jauh 

lebih baik. 

3. Pengendalian internal yang ada perlu di lakukan penyesuaian kembali 

untuk pembagian tugas dan wewenang fungsi-fungsi yang terkait. Hal ini 

agar fungsi-fungsi yang ada dapat membentuk jaringan prosedur yang baik 

dan aman. Fungsi-fungsi seperti penanggung jawab biaya dan koordinator 

anggaran harus di kaji kembali agar pekerjaan masing-masing fungsi tidak 

tumpang tindih dan berjalan lebih cepat. 


