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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang, dapat disimpulkan  : 

1. Penyusunan pengendalian pembelian yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit Bayukarta Kota Karawang telah cukup efisien, hal ini dapat 

dilihat dari : 

a. Adanya organisasi yang sehat 

Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang mempunyai organisasi 

yang sehat karena dalam struktur organisasinya terdapat 

pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. 

b. Adanya penelitian dan analisis 

Anggaran yang disusun oleh Rumah Sakit Bayukarta Kota 

Karawang dijadikan sebagai dasar tindakan dalam penelitian, 

penelahaan, dan riset yang dilakukan rumah sakit. 

c. Adanya dukungan dari pelaksana 

Pengendalian pembelian yang disusun oleh Rumah Sakit Kota 

Bayukarta  mendapatkan dukungan aktif dari para pelaksana dari 

tingkat atas maupun tingkat bawah. 
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d. Adanya evaluasi dengan cara membandingkan realisasi dengan 

kebijakan dan prosedur pembelian serta mengadakan tindakan 

perbaikan untuk periode berikutnya 

2. Pembelian pada Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang telah 

dikendalikan secara efisien yang didukung oleh hal-hal dibawah ini : 

a. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang selalu membandingkan 

kiebijakan dan prosedur pembelian dengan realisasi pembelian. 

b. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang menyiapkan laporan 

kinerja yang berisi realisasi pembelian, kebijakan dan prosedur 

pembelian, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

penyimpangan yang terjadi berada di atas atau di bawah hasil yang 

direncanakan. 

c. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang telah melakukan analisis 

penyimpangan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan. 

d. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang selalu memberikan 

rekomendasi perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi 

dengan mengacu pada kemampuan rumah sakit agar kekurangan 

yang ada dapat segera diantisipasi. 

e. Adanya tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efisien dari 

tindakan koreksi yang diterapkan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah 

diuraikan, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan 

atau perbaikan yang akan dilakukan oleh semua pihak rumah sakit, yaitu : 

1. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang sebaiknya menggabungkan 

kebijakan dan prosedur pembelian yang digunakan untuk barang atau 

obat dan gas medis, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang 

terjadi. 

2. Rumah Sakit Bayukarta Kota Karawang sebaiknya memberikan sanksi 

yang tegas bagi unit atau pihak yang melakukan kecurangan. 
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