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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada  PTPN V PKS Sei Rokan 

Kab.Rokan Hulu peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

didapat dari ketidaksesuaian antara teori ada dengan kejadian dilapangan pada 

sistem pembelian bahan baku dan pegendalian intern, yaitu : 

1. Pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab.Rokan Hulu fungsi-fungsi yang berkait 

dalam pembelian bahan bakunya terdapat penggandaan fungsi antara 

fungsi gudang dengan fungsi penerimaan dimana saat bahan baku datang 

dari pemasok akan diterima dan disimpan oleh fungsi gudang dan 

dilakukan oleh orang yang sama sehingga menimbulkan adanya 

kelemahan pengendalian intern didalam bagian fungsi tersebut. 

2. Pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab.Rokan Hulu belum dapat menerapkan 

seluruh jaringan prosedur system pembelian yang sesuai dengan teori-teori 

Mulyadi. Dari enam jaringan prosedur sistem pembelian tersebut terdapat 

dua prosedur ini tidak sama sekali diterapkan pihak perusahaan dalam 

aktifitas pembelian bahan baku sedangkan jaringan prosedur sistem 

pembelian yang lainnya telah diterapkan pihak perusahaan meskipun 

dalam pelaksanaannya secara manual atau bahkan cenderung sangat 

sederhana dan memungkinkan kesalahan didalam pelaksanaannya. 
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3. Pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab.Rokan Hulu dokumen yang digunakan 

dalam sistem pembelian, yaitu pertama surat permintaan pembelian, kedua 

laporan menerima barang dan ketika bukti kas keluar dalam perusahaan ini 

terdapat beberapa dokumentasi yang tidak dibuat dalam pembelian 

sehingga sistem antara perusahaan dengan pemasok ada kesalahan dalam 

pembelian perusahaan hanya memiliki dokumen nota pembelian daftar 

permintaan barang secara manual kwitansi megeluarkan, tanpa tanda 

terima dan faktur yang menjadi bukti adanya transaksi pembelian. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem informasi akuntansi pembelian 

bahan baku maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi PTPN V PKS Sei Rokan Kab.Rokan Hulu untuk dapat melakukan 

peninjauan mengenai sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku 

diperusahaannya agar penerapan sistem-sistem ataupun prosedur-prosedur 

yang telah ada sesuai dengan teori dari Mulyadi maupun teori lainnya, 

diharapkan pihak perusahaan menerapkan sistem dan prosedur yang lebih 

terotorisasi dalam proses pembelian agar kedepannya permasalahn yang 

berkaitan dengan sistem pembelian bahan baku dpat berkurang dan dapat 

ditangani dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan pengendalian 

intern didalam aktivitas pembelian bahan baku dari setiap fungsi bagian 

yang melakukan transaksi pembelian bahan baku. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini masih mempunyai ruang lingkup 

yang kecil diharapkan peneliti selanjutnya lebih menambah variabel 

pendukung sistem pembelian bahan baku agar mendapatkan hasil yang 

lebih akurat bagi peneliti yang ingin meneliti diperusahaan agar dpat 

meneliti lebih dari satu objek agar hasilnya dapt dibandingkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


