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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari PT. TATTO RAMA, 

selama mengadakan penelitian mengenai peranan sistem pengendalian intern 

pembelian terhadap aktivitas pembelian bahan baku dalam menjaga kestabilan 

harga adalah sebagai berikut:   

1. Sistem pengendalian intern pembelian PT. TATTO RAMA sudah memadai 

karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

jelas karena adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan 

tugas dan tanggung jawab serta uraian tugas yang dibuat secara tertulis. 

2. Perusahaan telah menerapkan pencatatan secara memadai karena bukti 

setiap terjadinya transaksi telah mendapat otorisasi dari direksi. 

3. Adanya serangkaian buku atau dokumen seperti kartu persediaan, kartu 

hutang, surat jalan, tanda terima/kontra bon.  

2. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembelian berperan dalam 

aktivitas pembelian bahan baku dalam menjaga kestabilan harga.    
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Hal ini didukung oleh: 

 Prosedur pembelian yang diterapkan PT. TATTO RAMA cukup jelas 

dan mencerminkan adanya pemisahan fungsi. 

 Formulir dibuat rangkap. 

 Adanya prosedur otorisasi yang memadai terhadap dokumen yang 

digunakan dalam transaksi pembelian bahan baku oleh bagian-bagian 

yang terkait. 

Untuk membuktikan peranan sistem pengendalian intern pembelian terhadap 

aktivitas pembelian bahan baku dalam menjaga kestabilan harga, penulis 

menggunakan progran SPSS 12.0. Analisis ini menghasilkan tingkat 

signifikansi sebesar 0.002. oleh karena 0.002 lebih kecil dari 0.005, maka H0 

dapat ditolak. Selanjutnya dari statistik t hitung ternyata lebih besar dari 

statistik t tabel (3.896 > 1.714), maka H0 dapat ditolak, dalam arti H1 tidak 

dapat ditolak, yaitu ada pengaruh secara signifikan antara sistem 

pengendalian intern pembelian terhadap aktivitas pembelian bahan baku 

dalam menjaga kestabilan harga.  

Penulis juga menyimpulkan bahwa PT. TATTO RAMA masih 

mempunyai kelemahan yang masih harus diperbaiki. Kelemahan yang 

terdapat dalam aktivitas pembelian adalah sebagai berikut: 

 Perusahaan belum memiliki internal auditor untuk mengawasi 

pelaksanaan operasionalnya. 
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 Gudang tempat penyimpanan bahan baku hanya dikunci/digembok. 

 

5.2 Saran 

Sesuai dengan analisis dan telah penulis lakukan pengamatan, maka 

penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan.  

Saran yang dianjurkan: 

 Dibutuhkan internal auditor untuk mengawasi pelaksanaan operasional 

perusahaan. 

 Sebaiknya gudang tempat penyimpanan bahan baku dijaga oleh satpam 

selain dikunci/digembok. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

pencurian bahan baku sekalipun dalam partai kecil. 

 

 


