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BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil analisis prosedur pembelian kredit pada PT Temprina Media 

Grafika menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan kelebihan

pada penerepan prosedur Pembelian Kredit, yaitu:

a. Kelemahan diantaranya:

1. Masih sering terjadi keterlambatan pembayaran hutang kepada 

supplier, karena Manajer Keuangan, Direktur Keuangan, dan 

Direktur Utama sering melakukan perjalanan bisnis sehingga 

untuk otorisasi Formulir Permintaan Pembelian, Bank Keluar 

dan Bilyet/Giro sering mengalami keterlambatan pembayaran 

hingga lewat jatuh tempo

2. Pada perekrutan pegawai baru PT Temprina Media Grafika 

seringkali tidak mengadakan training resmi sehingga pegawai 

baru yang akan dikirim pada cabang TMG di luar kota hanya 

diberi waktu memahami seluruh pekerjaan dalam waktu satu 

minggu.

3. Penggunana Bilyet/Giro yang tidak efektif karena masih 

menggunakan media kertas dan jika staff keuangan mengalami 

kesalahan penulisan maka harus mengulang dari awal.

b. Kelebihan diantaranya

1. Bagian Gudang sebagai penerima barang datang dan bagian 

PPIC yang melakukan inspeksi barang datang sudah dinilai 

baik karena proses penerimaan dan proses pengecheckan 

dilakukan oleh dua fungsi berbeda. Hal itu dinilai baik karena 

dapat mencegah tearjadinya kecurangan.
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2. Pada operasi pembelian kredit PT Temprina Media Grafika 

secara keseluruhan telah melaksanakan prosedur dengan baik. 

Karena proses tersebut melibatkan fungsi purchasing, fungsi 

gudang, fungsi PPIC, fungsi kasir, fungsi akuntansi, dan 

fungsi keuangan. Dalam mempermudah semua divisi uuntuk 

melaksanakan proses pembelian kredit PT Temprina Media 

Grafika telah memberikan fasilitas dengan menyediakan ERP 

untuk menunjang seluruh kegiatan karyawan.

3. Purchase Order tidak hanya diotorisasi oleh satu bagian tetapi 

Manajer Purchasing dan Direksi juga melakukan otorisasi 

sehingga terhindar dari kemungkinan PO palsu.

4. Bagian Keuangan membuat Bank Keluar rangkap dua untuk 

mempermudah Bagian Akuntansi melakukan penjurnalan 

pengeluaran kas.

1. Rekomendasi untuk meminimalkan kelemahan tersebut, yaitu:

a. Untuk meminimalkan kelemahan pertama, perlu ditekankan 

bahwa jika Manajer Keuangan sedang melakukan perjalan 

bisnis maka Wakil Manajer Keuangan diharuskan beraada di 

kantor untuk melakukan otorisasi mewakili Manajer Keuangan.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada PT Temprina Media 

Grafika, sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian lebih kepada proses training karyawan baru, 

karena pada PT Temprina Media Grafika tidak menyediakan training 

resmi sehingga terkadang para pegawai baru mengalami kesulitan 

untuk beradaptasi dengan macam-macam pekerjaan yang ada pada 

PT Temprina Media Grafika. Kebijakan tambahan perlu ditetapkan 

terutama untuk para karyawan yang memiliki akses pada kas dan 

aktiva-aktiva perusahaan lainnya.
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