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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. T, serta 

didukung oleh data yang diperoleh melalui observasi dan kuesioner, maka penulis 

menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Bagian pembelian pada PT. T telah efektif dalam melakukan kegiatan 

pembelian bahan baku terlihat dengan terjadinya pemisahan fungsi dan 

wewenang yang memadai lewat pemahaman pemeriksaan operasional. 

Dengan adanya interaksi positif berbagai komponen bagian, terlihat bahwa 

bagian pembelian menggunakan sistem pembelian terpusat, dimana yang 

melakukan aktivitas hanya bagian pembelian sehingga aktivitas pembelian 

dapat terkendali. Adanya keteraturan penyimpanan bahan baku dan tabung 

pemadam kebakaran yang tersedia dalam perusahaan. Selain itu, hanya 

pegawai yang memiliki akses diperbolehkan masuk gudang. Adapun 

informasi tentang kemampuan pemasok dan perusahaan memiliki daftar 

pemasok yang siap menyuplai kebutuhan perusahaan. Perusahaan selalu 

mengusahakan sikronisasi yang mantap dalam proses produksi. 

2. Prosedur dan kebijakan atas aktivitas pembelian bahan baku yang diterapkan 

dalam perusahaan telah memadai terlihat pada penilaian efektivitas pembelian 

bahan baku karena prosedur dan kebijakan telah didokumentasikan, formulir-

formulir yang digunakan dalam proses pembelian bahan baku mulai 



83 

 

 Universitas Kristen Maranatha 

pemesanan barang hingga pengakuan kewajiban dan pencatatan kas, sudah 

lengkap. Formulir-formulir tersebut adalah surat permintaan pembelian 

(purchase requisition), order pembelian (purchase order). Demikian pula 

dengan formulir-formulir yang digunakan dalam retur pembelian yang sudah 

cukup lengkap, yaitu: surat pengiriman barang dan surat jalan. 

3. Dari perhitungan SPSS dengan metode Spearman, menunjukkan bahwa ada 

peran yang siginifikan antara pemeriksaan operasional dengan efektivitas 

pembelian bahan baku. Analisa perhitungan distribusi tersebut kemudian diuji 

dengan tabel t sebesar 2.1098, yang berarti angka sig. (2-tailed) dari spearman 

hitung sebesar 0.027 berada dalam daerah penerimaan Hi. 

Berdasarkan simpulan diatas dan hasil perhitungan statistik dengan spearman, 

penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan operasional PT. T telah diterapkan 

dengan benar, tepat serta bermanfaat untuk menemukan kelemahan-

kelemahan yang ada sehingga bisa diberikannya saran perbaikan untuk 

kemajuan perusahaan. 

        

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran: 

1. Perusahaan mengajukan asuransi bagi inventaris dan membuat rencana safety 

stock, misal dengan menentuka reorder point. 

2. Bagian pembelian harus memperbaiki kinerjanya seperti membuat anggaran 

pembelian setiap tiga bulan sekali, melakukan konsultasi dengan bagian 

keuangan dalam melakukan pembelian, membuat analisis prestasi supplier dan 
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memperbaharuinya setiap satu tahun sekali dan tidak mengandalkan 

pengalaman dalam melakukan pembelian. 

3. Adanya kebijakan mengenai larangan dan sanksi penerimaan hadiah dalam 

bentuk apapun bagi pihak intern dari pihak luar perusahaan dibuat tertulis dan 

didokumentasikan. 

 

 

 

 

 

 


