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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dari siklus pembelian bahan baku supplier 

perorangan pada PT. PMT, maka ditemukan terdapat penyesuaian antara POS pada 

tahun 2017 dengan praktik yang diterapkan perusahaan saat ini. Penyesuaian 

tersebut dilakukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih baik 

dan efektif, sehingga kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisis 

dan pembahasan pada PT. PMT adalah aktivitas pengendalian terkait otorisasi, 

pemisahan tugas, perlindungan terhadap aset dan catatan, dan pengecekan 

independen terhadap kinerja sudah diterapkan dengan baik. Namun, terkait 

perancangan dokumen dan catatannya kurang memadai karena perusahaan tidak 

membuat dokumen PO (Purchase Order) yang berfungsi sebagai bukti pesanan 

pembelian kepada supplier, sehingga bahan baku yang dipesan perusahaan terjamin 

tersedia dan dikirim sesuai dengan yang tertera pada purchase order tersebut.  

 Selain itu terkait dokumen retur pembelian bahan baku tidak dicetak 

berdasarkan nomor urut yang berfungsi untuk memudahkan perusahaan saat 

melakukan pengarsipan. Sebab itu, disarankan untuk menambahkan dokumen PO 

dan nomor retur pada dokumen retur pembelian bahan baku.  Dengan adanya 

dokumen PO ini, maka terdapat penyesuaian pada prosedur saat mengajukan 

pembelian kepada supplier. Penyesuaian juga terjadi pada prosedur permintaan 

pembayaran bahan baku yaitu sistem pembayaran yang diterapkan perusahaan saat 

ini adalah sistem jatuh tempo. Admin Purchasing akan input DPH (Dasar 

Pelunasan Hutang) pada program online ventura kemudian DPH akan dicetak 

sesuai jatuh tempo dan terakhir Admin Purchasing akan membuat BKK (Bukti Kas 

Keluar) berdasarkan DPH yang sudah dicetak tadi.  
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5.2. Keterbatasan 

 Dalam melakukan evaluasi POS (Prosedur Operasional Standar) siklus 

pembelian bahan baku lokal supplier perorangan pada PT. PMT terdapat 

keterbatasan pada penelitian ini yaitu adanya beberapa dokumen seperti daftar 

harga beli, kontrak pembelian, dan berita acara bongkar muat tidak ditampilkan 

karena bersifat privasi bagi perusahaan. Selain itu, penelitian ini dilakukan sampai 

pada tahap perancangan, sehingga tidak dilakukan sampai pada tahap implementasi.  

 

5.3. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang disarankan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan disarankan untuk memperbarui dan merevisi POS-nya termasuk 

dokumen yang sudah tidak relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. 

2. Terkait dokumen PO (Purchase Order) sebaiknya diterapkan dan digunakan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pengendalian. 

3. Nomor retur sebaiknya ditambahkan pada dokumen retur pembelian bahan baku 

agar perusahaan lebih mudah saat melakukan pengarsipan. 

4. Untuk proses sertifikasi ISO, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi 

pada POS-nya agar lebih relevan dan sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini.  
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