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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. SMSP di siklus pembelian, 

maka dapat disimpulkan terdapat beberapa masalah yang terjadi pada PT. SMSP 

yang mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan dalam siklus pembelian 

beresiko yang tidak berjalan dengan baik dan pengendalian internal perusahaan 

yang kurang efektif. Permasalahan yang ada di perusahaan PT. SMSP yaitu:  

a. Dokumen kurang memadai sehingga membutuhkan penambahan dokumen 

dalam siklus pembelian yaitu purchase request (PR) dan purchase order (PO). 

Dokumen purchase request (PR) ini berfungsi untuk menentukan jumlah 

pembelian barang persediaan yang nantinya akan diserahkan bagian 

procurement staff yang digunakan sebagai alat pertimbangan melakukan 

pembelian barang persediaan. Dokumen purchase order yang semula tidak 

berangkap menjadi 3 rangkap. Dokumen ini berfungsi sebagai pencocokan saat 

terima barang dan menjadi bukti pemesanan barang ke supplier yang nantinya 

akan diarsip bersama dengan dokumen purchase request (PR).   

b. Job description perusahaan telah memadai namun beberapa bagian terdapat 

tugas atau tanggung jawab yang sesuai sehingga peneliti mengevaluasi job 

description yang ada. Bagian yang peneliti evaluasi yaitu procurement staff, 

general administrator, dan warehouse staff. Pada bagian procurement staff 

peneliti mengurangi job description yang ada yaitu membuat invoice pembelian. 

Tugas tersebut peneliti tambahkan kepada tugas general administrator. Pada 

bagian   
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c. warehouse staff, peneliti menambahkan job description dimana bagian 

warehouse staff membuat purchase request (PR).  

d. PT. SMSP belum mempuyai POS siklus pembelian. POS mempunyai manfaat 

untuk menjaga konsistensi, standarisasi dokumen, serta memperjelas arus kerja. 

Peneliti akan merancang prosedur operasional standar siklus pembelian.  

 

5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu kurangnya akses informasi yang 

dibutuhkan peneliti sehingga informasi peneliti menjadi terbatas. Informasi yang 

peneliti tidak dapatkan yaitu informasi bagian gudang yang berperan penting dalam 

siklus pembelian, serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

melakukan wawancara dengan peneliti.   

 

5.3 Saran  

Setelah melakukan perancangan Prosedur Operasional Standar (POS) bagi PT. 

SMSP dalam siklus pembelian, terdapat beberapa saran yang disampaikan yaitu:  

a. Dokumen yang peneliti sarankan dapat digunakan dalam menjalankan siklus 

pembelian dan mempermudah jalannya siklus pembelian.  

b. Job description yang telah peneliti ubah dengan mengurangi atau 

menambahkan tanggung jawab dan tugas dapat digunakan untuk memperjelas 

peran masing-masing divisi sesuai dengan kegiatan pembelian.  

c. Prosedur operasional standar (POS) yang peneliti sarankan dapat berguna bagi 

perusahaan dan mempermudah kegiatan perusahaan dalam siklus pembelian.  
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