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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan data yang ada dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka pada bab V ini  penulis akan mengambil beberaapa 

kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada  PT Awfa Smart Media yang 

berhubungan dengan sistem pengendalian intern pembelian yang mungkin dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan 

aktivitas-aktivitas usahanya guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dan 

diterapakan oleh perusahaan tersebut. 

5.1 Simpulan         

 Kesimpulan yang dapat penulis Tarik dari hasil analisis pengendalian intern 

atas sistem akuntansi pembelian pada PT Awfa Smart Media, bahwa dalam 

penerapan pengendalian intern atas sistem akuntansi pembelian perusahaan belum 

berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari: 

1. Perusahaan belum melakukan pemisahan fungsi yang baik, karena pada 

sistem akuntansi pembelian terdapat perangkapan tugas yang dilakukan oleh 

satu divisi yaitu divisi. Divisi Logistik melakukan tiga fungsi sekaligus yaitu 

fungsi pembelian, fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan, hal ini dapat 

menyebabkan kemungkinan terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam 

sistem pembelian perusahaan. 

2. Perusahaan belum menerapkan praktik yang sehat dengan baik, karena  

pertama belum lengkapnya dokumen permintaan dan penawaran barang 

berupa surat permintaan harga terkait pembelian barang, hal ini 

menyebabkan proses permintaan dan penawaran harga pada saat order 

pembelian ke pemasok tidak terdokumentasi. Kedua karena belum terdapat 

nomor urut tercetak, sehingga jika ingin mengecek pemakaian dokumen 

atau untuk mengecek hilangnya sebuah dokumen tidak cukup sulit untuk 

dilakukan karena nomor urut pada dokumen tidak tercetak. Ketiga nama 

jelas dokumen pengajuan pembelian barang belum tercetak, kemungkian 

hal ini akan menyebabkan dokumen tidak terbaca  fungsinya karena tidak 

tergambar pada nama dokumen yang seharusnya tercetak. 



 
 

51 
 

5.2       Saran          

 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis 

memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemn PT Awfa Smart Media, untuk diterapkan dalam pengendalian intern atas 

sistem akuntansi pembelian perusahaan, adapun saran-saran yang dapata penulis 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem akuntansi pembelian yang dilakukan oleh PT Awfa Smart Media, 

sebaiknya pihak manajemen perusahaan membuat pemisahan secara 

tegas terhadap perangkapan fungsi yang dilakukan oleh divisi logistik, 

dengan cara menempatkan karyawan yang berkompeten untuk 

ditempatkan pada fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan atau 

merangkapkan tugas peneriman, penyimpanan barang tersebut kebagian 

yang tidak berhubungan dengan pembelian, penerimaan, penyimpanan 

dan pencatatan. Sehingga dapat terbentuk fungsi kontrol yang dapat 

mencegah manipulasi data yang dapat dilakukan oleh oknum karayawan. 

2. Sistem Akuntansi  pembelian yang dilakukan oleh PT Awfa Smart 

Media, hendaknya pihak perusahaan membuat dokumen permintaan dan 

penawaran barang berupa surat permintaan harga terkait pembelian 

barang sehingga proses pemesanan barang terdokumentasi dan sebaiknya 

setiap dokumen yang digunakan diberikan nomor urut tercetak dan nama 

jelas dari dokumen yang digunakan agar mempermudah pihak 

perusahaan untuk mengecek pemakaian dokumen atau untuk mengecek 

hilangnya dokumen. 


