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BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada otorisasi untuk pembelian barang dari pihak 

manajer keuangan, dan hanya pihak gudang dan kasir yang 

mengetahui soal pemesanan barang. Sehingga manajer 

keuangan tidak mengetahui secara tertulis apa saja barang 

yang dipesan setiap harinya. Tanpa adanya otorisasi transaksi 

pada pembelian dapat terjadi kecurangan dan mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan.

b. Pemisahan tugas yang dilakukan perusahaan masih cukup 

lemah karena kasir pada perusahaan mendapat perangkapan 

tugas yaitu pemesanan barang pembelian,  penerimaan 

barang pembelian, pengecekkan barang pembelian semua 

dilakukan oleh pihak kasir. Hal ini dapat menguntungkan 

sebelah pihak dan dapat merugijkan perusahaan..

c. Dokumen dan catatan  yang dimiliki perusahaan  masih 

belum memadai untuk melakukan prosedur pembelian 

karena kasir tidak memiliki surat order pembelian, begitu 

juga dengan  gudang yang tidak memiliki arsip permintaan 

pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang serta kartu stok gudang. Hal ini dapat meningkatkan  

resiko kesalahan dalam melakukan pembelian dan dapat 
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menyebabkan peluang karyawan  melakukan tindak 

kecurangan juga sangat besar.

d. Akses dokumen dan catatan pada perusahaan sudah cukup 

baik, karena dokumen dan catatan yang ada tidak boleh 

dilihat dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

e. Belum adanya verifikasi independen terkait dengan prosedur 

pembelian barang karena dokumen seperti surat order 

pembelian dan laporan pernerimaan barang untuk melakukan 

verifikasi pembelian tidak lengkap

f. Supervisi pada perusahaan juga masih cukup lemah karena 

pada bagian gudang belum memiliki dokumen kartu stok 

gudang. Sehingga dapat memberikan peluang bagi karyawan 

untuk melakukan tindakan kecurangan seperti pencurian atas 

persediaan perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan atas 

sistem akuntansi pembelian yang ada pada PT. Ikan Bakar Cianjur 

maka penulis akan memperbaiki POS pada bagian pembelian barang 

dan POS penerimaan barang. Evaluasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengendalian internal perusahaan.

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, adapun keterbatasan-

keterbatasan yang dialami. Peneliti membahas mengenai siklus 

pembelian, tetapi tidak membahas mengenai siklus pengeluaran kas, 

yang seharusnya siklus  pembelian dan siklus pengeluaran kas 
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merupakan satu rangkaian aktivitas pembelian. Hal ini dikarenakan 

adanya beberapa kendala dalam mendapatkan informasi serta 

dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran pembelian perusahaan 

karrna informasi dan dokumen bersifat tertutup dan hanya untuk 

kalangan internal perusahaan.

5.3 Saran 

Setelah melakukan evaluasi  terhadap masalah-masalah yang, ada 

perusahaan, peneliti mengusulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Dengan adanya evaluasi atas pengendalian internal, 

diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pengendalian 

internalnya terlebih dalam otorisasi transaksi, kurangnya 

dokumen, serta perangkapan tugas. 

b. Mengusulkan pembaharuan atau perbaikan pada prosedur 

pembelian yang dilakukan perusahaan. Pembaharuan atau 

perbaikkan atas prosedur pembelian ini diharapkan dapat 

membuat jalannya operasi perusahaan yang lebih efisien dan 

efektif daripada sebelumnya dan mengurangi terjadinya 

kecurangan pada perusahaan. 

c. Beberapa evaluasi atas dokumen dan usulan dokumen-

dokumen, diharapkan dapat membantu mengurangi masalah-

masalah yang sering terjadi pada perusahaan dan 

mengurangi terjadinya kecurangan akibat dokumen yang 

tidak lengkap.
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d. Dengan adanya usulan perubahan pada deskripsi pekerjaan, 

diharapkan pihak terkait dan seluruh karyawan ikut bekerja 

sama dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan yang diusulkan. 
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