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KESIMPULAN DAN SARAN
B A B  V

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu, 
maka pada bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan dan 
mencoba memberikan sumbangan pemikiran berupa saran yang 
mungkin berguna bagi PT MXM.

1. Kesimpulan
a, Hipotesa kerja dari skripsi ini adalah perusahaan 

perlu menciptakan suatu sistem dan prosedur pembe
lian dan hutang yang mengandung syarat-syarat pe
ngendalian intern yang memuaskan. Sistem informasi 
akuntansi pembelian dan hutang yang baik serta 
perencanaan finansial yang berupa budget kas juga 
perlu diciptakan agar informasi mengenai retur pea 
belian dan hutang dapat disajikan dengan cepat dan 
tepati akurat dan up to date, serta manajemen 
dapat melakukan tindakan pengecekan yang memungki& 
kan adanya kontrol terhadap aktivitas pembelian 
dan hutang serta pembayarannya melalui rencana 
alokaei dana dalam budget kas.
Seeuai dengan keadaan yang sebenarnya pada perusa
haan ini, dapat dlsimpulkan bahwa dalam rangka 
melaksanakan pembelian bahan baku yang sebagian 
besar dilakukan secara kredit PT MXn kurang mempe£
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hatikan tindakan pengawasan yang raemungkinkan ada
nya kontrol terhadap aktivitas pembelian serta ti
dak didasarkan atas informasi yang lengkap, tepat 
dan relevan sehubungan dengan pembelian bahan baku 
dan hutang yang timbul atas pembelian tersebut, 
sehingga informasi tentang retur pembelian, saldo- 
saldo hutang para supplier baik yang belum jatuh 
tempo, yang jatuh tempo dan yang telah lewat jatuh 
tempo, informasi tentang posisi persediaan ekono
mis serta informasi dan perencanaan finansial da
lam hal pembayaran hutang, tidak dapat diperoleh, 
sehingga tidak dapat menjamin adanya pengendalian 
intern yang baik. Akibatnya hutang perusahaan sem& 
kin besar dan menumpuk, dan sebagian besar tidak 
dapat dilunasi tepat waktu.
Dengan demikian hipotesa kerja yang telah dikemuk& 
kan terbukti kebenarannya.
Suatu sistem informasi akuntansi adalah suatu kom- 
ponen organisasi, yaitu orang-orang, mesin atau 
peralatan, transaksi, dokumen, formulir, file, 
pencatatan dan prosedur-prosedur, yang bertanggung 
jawab untuk menyiapkan informasi keuangan dan in
formasi dari pengumpulan dan pengolahan data tran
saksi perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh 
pihak-pihak ekstern dan intern perusahaan.
Sistem informasi akuntansi merupakan sub sistem
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atau bagian dari sistem informasi bagi pimpinan 
Tsistem informasi manajemen), sebab keduanya memaa 
faatkan jenis sumber-sumber yang sama dan mempu- 
nyai siklus pengolahan data. Perbedaannya hanya 
terletak pada ruang lingkup jenis data dan informa 
sinya.

d. Dalam sistem informasi akuntansi ada siklus pengo
lahan data, yang meliputi tahap pengumpulan data, 
tahap penghalusan, pengolahan dan pemeliharaan 
data serta tahap penyajian data atau tahap output, 
dengan data adalah inputnya dan informasi adalah 
outputnya.

e. Keuntungan adanya suatu sistem dan prosedur yang 
baik adalah dapat memberikan informasi yang lebih 
baik, memperbaiki pengendalian intern (internal- 
con trol) dan mengurangi biaya tata usaha (clerical 
cost)•
Pada dasarnya pada PT HXM belum diterapkan suatu 
sistem dan prosedur yang baik seperti ditunjukkan 
pada prosedur permintaan pembelian sampai dengan 
prosedur pengeluaran uang untuk pembayaran hutang 
dirasakan masih kurang memadai, sehingga informasi 
yang dihasilkan juga kurang memadai dan kurang 
dapat dipercaya serta menunjukkan kelemahan dalam 
pengendalian intern.

f. Formulir dan dokumen akuntansi di satu pihak raempu
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nyai peranan yang cukup pentlng sebagai sumber 
data untuk dioleh lebih lanjut dalam rangka menghg 
silkah informasi yang dibutuhkan,' di lain pihak 
sebagai media untuk penyampaian informasi dalam
suatu sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu

i

formulir dan dokumen akuntansi harus dibuat dengan 
tepat, lengkap dan terperincl, jelas dan mudah 
dipahami sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan dan dipergy, 
nakan secara efektif dan efislen, sehingga dapat 
menjamin pengendalian intern.
Formulir dan dokumen yang dipakai pada PT "Xu ma
sih kurang metnadai, misalnya tidak adanya formulir 

*

debit memo, laporan penerimaan barang dan sebagai 
nya, sehingga informasi yang berhubungan dengan 
pembelian bahan baku dan hutang masih kurang 
memadai.

g. Untuk mencapai suatu sistem informasi akuntansi 
yang memadai harus ada pengendalian intern yang 
memadai, diantaranya harus disusun struktur organ! 
sasi dengan pembagian wewenang dan tanggung-jawab 
yang jelas serta adanya pemisahan fungsi yang 
tegas antara fungsi penyimpanan, pencatatan, opera 
sional dan kontrol / pengawasan, untuk menjamin 
bahwa informasi yang dihasilkan adalah akurat dan 
mempunyai tingkat rellabilitas yang tinggi*
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Pada PT "X11 masih ter dapat adanya perangkapan 
fungsi secara vertikal, yaitu fungsi penyimpanan 
dengan fungsi kontrol, yaitu bagian gudang dengan- 
bagian penerimaan barang, yang menyebabkan k el email 
an dalam pengendalian intern perusahaan*
Sistem pengendalian intern meliputi organisasi 
serta semua metode dan ketentuan, seperti struktur 
organisasi, sistem wewenang dan prosedur pembukuan, 
praktek-praktek yang sehat, pegawai yang cukup 
cakap, adanya laporan, standar atau budget serta 
staf audit intern, yang terkoordinasi dalam suatu 
perusahaan* Pengendalian intern dapat dibagi atas 
pengendalian akuntansi (accounting control) yang 
bertujuan melindungi harta kekayaan perusahaan dan 
menjamift dapat dipercayainya data akuntansi; serta 
pengendalian administratif(administrative control) 
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha 
dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang 
telah digariskan.
Pada dasarnya PT HXM belum mempunyai pengendalian 
intern yang memuaskan karena maBih terdapat adanya 
perangkapan fungsi secara vertikal, yaitu fungsi 
pengawasan/kontrol dengan fungsi penyimpanan, sis
tem wewenang dan prosedur pembukuan yang berhubung 
an dengan pembelian dan hutang belum diterapkan 
dengan baik, misalnya tidak diselenggarakannya
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buku tambahan, yaitu kartu hutang, dimana dengan 
buku besar hutang dapat mengatur mekanisme inter
nal check,

i. Sehubungan dengan sistem informasi akuntansi d£ 
ngan pengendalian Intern, maka terdapat si6tem pe
ngendalian pencegahan (preventive) yang berhubung 
an dengan pengendalian akuntansi, 6erta sistem p& 
ngendalian umpan maju dan sistem pengendalian 
umpan balik yang berhubungan dengan pengendalian 
administratif. .

j. Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem infor
masi akuntansi dapat disajikan dalam bentuk lapor 
an, yang dapat membantu manajemen dalam melaksana- 
kan fungsi perencanaan dan pengendalian serta da 
lam pengambilan keputusan dengan tepat. Laporan 
yang efektif mengandung konsep pertanggungjawaban 
(responsibility), prinsip pengecualian (exception), 
dapat diperbandingkan (comparative), sesuai untuk 
tingkat manajemen yang membutuhkan 6erta member! 
penjelasan singkat untuk mempermudah analisa. 
Sedangkan frekwen6i pembuatan laporan tergantung 
pada kebutuhan dan situasi 6erta tingkat pertangr 
gungjawaban manajemen, *
Pada PT "XM, laporan sehubungan dengan aktivitas 
pembelian dan hutang masih kurang memadai, misal- 
nya tidak tersedianya suatu daftar yang menunjujc
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kan saldo-saldo hutang para supplier yang belum 
jatuh tempo maupun yang telah lewat jatuh tempo, 
dan sebagainya.

k* Analisa anggaran dalam hal ini budget kas, merupa
kan jenis informasi keuangan yang tidak timbul 
secara langsung dari pengolahan data transaksi, 
mempunyai peranan yang penting dalam suatu sistem 
informasi akuntansi untuk tujuan pengendalian in
tern perusahaan melalui sinkronisasi aliran kas* 
Pada PT ”XM, budget kas sehubungan dengan aktivi- 
tas pembelian bahan baku dan hutang yang timbul 
dari pembelian tersebut, tidak pernah disediakan* 
Akibatnya hutang supplier jatuh tempo tidak dapat 
dilunasi pada waktunya dan terus menumpuk karena 
tidak adanya dana dalam kas akibat tidak adanya 
sinkronisasi aliran kas*

Saran
a. Prosedur-prosedur mulai dari adanya permintaan pea 

belian bahan baku sampai dengan pengeluaran uang 
untuk pembayaran hutang serta prosedur retur pen. 
belian hendaknya diperbaiki agar sistem informasi 
akuntansi dapat diterapkan dengan baik sehingga 
menjamin pengendalian intern perusahaan*

b, Dalam rangka penerapan sistem informasi akuntansi 
pembelian dan hutang yang baik, perusahaan hendak-
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nya menyempurnakan atau mengusahakan formulir- 
formulir dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya 
dengan aktivitas pembelian dan hutang seperti de
bit memo, laporan penerimaan barang , kartu persa 
diaan kantor, dan sebagainya, Untuk menghindari 
penyalahgunaan formulir dan dokumen seperti surat 
permohonan pembelian, order pembelian, laporan p£ 
nerimaan barang, debit memo, bukti pengeluaran , 
kas/bank, bukti kas kecil, bukti tanda terima fak- 
tur dari supplier, hendaknya dibuat dengan nomor 
urut yang telah dicetak (prenumbered),
Jumlah lembaran formulir dan dokumen hendaknya 
dibuat sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengabaikan 
unsur pengendalian intern perusahaan, sehingga 
tidak terdapat satu bagianpun yang kekurangan data 
akibat kekurangan lembaran formulir dan dokumen, 
ataupun kelebihan formulir atau dokumen yang dapat 
menyebabkan meningkatnya biaya tata usaha atau 
clerical cost,

c, Dalam rangka mencapai pengendalian intern yang 
baik, perusahaan hendaknya menyempurnakan struktur 
organisasi yang ada hubungannya dengan aktivitas 
pembelian dan hutang, terutama pemisahan fungsi 
yang tegas secara vertikal, seperti pemisahan fung 
si penyimpanan (bagian gudang) dengan fungsi kon
trol/pengawasan (bagian penerimaan bahan baku),
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mengadakan petugas admlnlstrasl persediaan kantor, 
serta adanya pembagian wewenang dan tanggung-jawab 
yang jelas.

d. Untuk menunjang tercapainya Informasi yang akurat 
dan dapat dipercaya serta menjamin adanya pengend& 
lian intern, maka perlu dibuat buku tambahan dan 
buku besar seperti kartu hutang dan buku besar 
hutang dimana petugas kartu hutang terpieah dari 
petugas buku besar hutang; adanya daftar bukti 
pengeluaran kas/bank (voucher register). Hal ini 
dapat mengatur mekanisme internal check.

e. Sebaiknya perusahaan menyempurnakan laporan sehubji 
ngan dengan aktivitas pembelian dan hutang, yang 
dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi 
perencanaan dan pengendalian serta pengambilan 
keputusan yang tepat sehubungan dengan pembelian 
bahan baku dan hutang yang timbul atas pembelian 
tersebut. Sehingga dapat diperoleh informasi saldo 
hutang supplier yang belum jatuh tempo, yang jatuh 
tempo dan yang lewat jatuh tempo dan informasi tea 
tang penawaran harga bahan baku, informasi tentang 
rautasi bahan baku, seperti yang ditunjukkan dalam 
laporan penawaran harga, daftar umur hutang, daf
tar hutang berdasarkan mutasi pembelian bahan baku, 
daftar mutasi bahan baku.

f. Dalam rangka mencapai pengendalian intern yang
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balk, perusahaan sebaiknya muali menyiapkan angga- 
ran atau budget kas sehubungan dengan pembelian 
bahan baku dan hutang yang timbul atas pembelian 
tersebut, seperti yang telah dijelaskan, dimulai 
dari pembuatan budget penerimaan dan pengeluaran 
kas untuk suatu periode tertentu, pembuatan skedul 
penerimaan* dan pembayaran pinjaman dan bunga, 
kemudian pembuatan budget kas untuk suatu periode 
tertentu yang telah ditetapkan. Sehingga manajemen 
dapat melakukan tindakan pengawasan yang memungkia 
kan adanya kontrol terhadap aktivitas pembelian 
dan hutang serta pembayarannya melalui rencana 
alokasi. dana dalam budget kast
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