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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 Guna Meningkatkan 

Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru, 

Peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang didapat dan 

ketidaksesuai antara teori yang ada dengan kejadian dilapangan pada sistem 

pembelian bahan baku dan pengendalian intern, yaitu : 

1. Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru fungsi-fungsi yang terkait 

dalam pembelian bahan bakunya terdapat penggandaaan fungsi yaitu 

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 dalam  pengendalian intrn didalam bagian fungsi tersebut. 

2. Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru belum dapat menerapkan 

seluruh jaringan prosedur sistem pembelian yang sesuai dengan teori 

Mulyadi. Dari enam jaringan prosedur sistem pembelian tersebut terdapat 

dua prosedur ini tidak sama sekali diterapkan pihak perusahaan dalam 

aktivitas pembelian bahan baku, sedangkan jaringan prosedur sistem 

pembelian yang lainnya telah diterapkan pihak perusahaan meskipun 

dalam pelaksanaannya secara manual atau bahkan cendrung sangat 

sederhana dan memungkinkan kesalahan didalam pelaksanaannya 
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3. Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru dokumen yang digunakan 

dalam sistem pembelian, yaitu Pertama Surat permintaan pembelian, 

Kedua Laporan penerimaan Barang, dan Ketiga Bukti Kas Keluar. Dalam 

perusahaan ini terdapat beberapa dokumentasi yang tidak dibuat dalam 

pembelian, sehingga sistem antara perusahaan dengan pemasok adalah 

sistem saling percaya sebagai pemasok langganan perusahaan. Jadi jika 

ada kesalahan yang dalam pembelian perusahaan hanya memiliki 

dokumen nota pembelian, daftar permintaan barang secara manual, 

kwitansi pengeluaran, tanda terima dan faktur yang menjadi bukti adanya 

transanksi pembelian.  

4. Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru telah menerapkan unsur-

unsur pokok dalam pengendalian internal didalam perusahaannya, baik  

yang diterapkan didalam unsur organisasi, Sistem Otorisasi dan Prosedur 

Pencatatan, dan Praktik yang Sehat. Dari hasil penelitian yang didapat, 

peneliti menyimpulkan unsur-unsur pokok yang diterapkan oleh PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru,  yaitu sebagai berikut :  

a. Organisasi 

PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru tidak sepenuhnya 

menerapkan unsur pengendalian organisasi dalam sistem pembelian 

khususnya pembelian bahan baku dimana di PT. Anugerah Riau 

Mustika Pekanbaru hanya menerapkan tiga unsur yang ada di 

pengendalian organisasi atas pembelian karena perusahaan masih 

menggabungkan antara fungsi penerimaan dengan fungsi 
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penyimpanan didalam pembelian khususnya pembelian bahan baku. 

Sehingga hanya ada satu bagian fungsi yang melakukan penerimaan 

sampai menyimpanan bahan baku ke gudang yang  cendrung 

menimbulkan adanya kecurangan dalam proses pembelian karena 

kurangnya pengendalian intern dibagian fungsi penerimaan dan 

penyimpanan barang. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru untuk  pengendalian 

internal didalam unsur Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

telah menerap beberapa sistem yaitu surat permintaan pembelian 

bahan baku, Laporan penerimaan barang berupa nota pembelian 

diotorisasi oleh fungsi penerimaan, bukti kas keluar berupa kwitansi 

pengeluaran untuk pembayaran dan yang diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas 

keluar yang didukung dengan kwitansi pengeluaran dan faktur dari 

pemasok, dan yang terakhir pencatatan ke dalam catatan akuntansi 

harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang.  

c. Praktik yang sehat 

Pertama PT. Anugerah  Riau Mustika Pekanbaru tidak dibuatnya 

formulir bernomor urut tercetak dalam permintaan pembelian, hanya 

dibuat daftar permintaan kebutuhan barang (DPKB), Kedua 

Pemilihan pemasok dipilih berdasarkan kepercayaan (langganan) 

yang kemudian  dilakukan penawaran harga, Ketiga Penerimaan 
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barang dilakukan oleh bagian penerimaan yang sekaligus merangkap 

tugas fungsi gudang bersama dengan nota pembelian dari pemasok, 

Keempat yang bertugas memeriksa barang yang dibeli yakni fungsi 

penerimaan sekaligus merangkap menjadi fungsi gudang, Kelima 

Fungsi penerimaan selaku penerima barang melakukan pengecekkan 

terhadap nota pembelian yang diterima dari pemasok, dan Keenam 

tidak dilakukannya  bukti kas keluar. Setelah pembayaran selesai 

dilakukan maka Tanda cap “lunas” diberikan pada buku catatan 

transaksi. Dari permasalahan tersebut akan menimbulkan terjadinya 

kelemahan dalam pengendalian intern khususnya dalam aktivitas 

pembelian bahan baku di PT. Anugerah  Riau Mustika Pekanbaru 

karena setiap unsur yang ada akan saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya dan memiliki fungsinya masing-masing. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian Bahan Baku Guna Meningkatkan Pengendalian Intern maka peneliti 

akan memberikan saran yang suatu saat mungkin bisa berguna bagi pembaca 

skripsi ini: 

1. Bagi PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru untuk dapat melakukan 

peninjauan mengenai sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku 

diperusahaannya, agar penerapan sistem-sistem ataupun prosedur-prosedur 

yang telah ada dapat di sesuai dengan teori james hall maupun teori dari 

Mulyadi. Selain itu, diharapkan pihak Perusahaan menerapkan sistem dan 
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prosedur yang lebih terotorisasi dalam proses pembelian agar kedepannya 

permasalahan yang berkaitan dengan sistem pembelian bahan baku dapat 

berkurang dan bisa ditangani dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan 

pengendalian intern didalam aktivitas pembelian bahan baku dari setiap 

fungsi bagian yang melakukan transanksi pembelian bahan baku 

bangunannya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih mempunyai ruang lingkup 

yang kecil diharapkan untuk peneliti selajutnya menambahkan lebih 

banyak variabel pendukung Sistem Pembelian bahan baku agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Bagi peneliti yang ingin meneliti di 

Perusahaan agar dapat meneliti lebih dari satu objek agar hasilnya dapat 

dibandingkan. 

 


