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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Selain 

menyimpulkan penulis juga mencoba untuk memberikan saran, yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Setelah mengetahui dan mempelajari 

mengenai pengadaan barang dalam negeri yang dilakukan oleh PT. INTI, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pengadaan barang dalam negeri yang dilakukan oleh PT. INTI 

sudah sesuai dengan prosedur dalam pengadaan barang yang ada, mulai dari 

penerbitan surat permintaan penawaran harga sampai dengan barang pesanan 

masuk ke gudang JTS. Dimana setiap pelaksanaan pengadaan barang dalam 

negeri ini harus berdasarkan kepada surat permintaan pengadaan barang dan 

setiap langkahnya diawasi dengan baik agar pada akhirnya dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan.  

2. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dalam pengadaan barang 

dalam negeri yaitu ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dikirim oleh 

supplier ke perusahaan dan dari perusahaan ke konsumen serta sering terjadi 

kehilangan material pada saat tiba dilokasi sehingga mengakibatkan 

keterlambatan pekerjaan perusahaan yang lain.  

3. Cara yang telah ditempuh oleh perusahaan untuk mengantisipasi masalah 

tersebut yaitu dengan membuat klaim terhadap supplier yang melakukan 

penyimpangan dalam pengiriman barang dan untuk mengantisipasi masalah 

dalam pengiriman barang yang tidak sesuai dari pihak perusahaan 

meningkatkan kinerja pada bagian logistik dalam bertanggung jawab atas 

pemeliharaan barang digudang. Serta melaporkan masalah kehilangan barang 

tersebut kepihak yang berwajib, cara ini dilakukan agar pada proses 

pelaksanaan pengadaan barang dalam negeri dapat berjalan sesuai prosedur 

yang ada. 
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5.2 Saran 

Dengan melihat proses pengadaan barang dalam negeri di PT. INTI, ada 

beberapa hal yang menurut penulis dapat membantu dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dalam negeri, antara lain : 

1. Untuk kesalahan pengiriman barang dari supplier ke perusahaan, dalam 

pengecekannya  harus disesuaikan dengan surat order pembelian/SPPH yaitu 

Barang dan atau jasa yang akan dibeli harus diketahui atau dikenali oleh 

fungsi pengadaan serta mengecek kesesuaian barang yang akan dikirim 

dengan surat order dalam pengawasan yang profesional. Memilih supplier 

secara tepat juga baik dilakukan dengan mempunyai beberapa kriteria yang 

dipilih oleh setiap perusahaan, misalnya pemasok yang legal, pemasok yang 

dapat dipercaya, pemasok yang dapat memberikan harga paling layak dan 

lain-lain. 

2. Untuk kesalahan pengiriman barang dari perusahaan, sebaiknya sebelum 

barang pesanan dikirim ke lokasi konsumen pengecekan dengan 

menyesuaikan dengan SPPB yang telah terbit sebelumnya, dimana 

penyesuaian dilihat berdasarkan nama barang, index/merk, satuan, jumlah 

kebutuhan dan tanggal kebutuhan. Pada pengecekan barang dilakukan oleh 

bagian logistik yang sudah paham mengenai spesifikasi barang dalam 

pelaksanaan proses tinjauan SPPB tersebut.  

3. Untuk menghindari banyaknya terjadi kehilangan barang di lokasi, sebaiknya 

perusahaan menunjuk satu orang yang betugas di lokasi untuk bertanggung 

jawab atas barang pesanan apa saja yang telah terpakai dengan membuat dan 

mengisi buku pemakaian barang, dimulai dari banyaknya barang yang 

diambil, satuan barang, nama barang serta keterangan siapa yang mengambil 

barang tersebut. Keterangan ini dilakukan agar mudah dalam pemberian 

tanggung jawab jika terjadi kesalahan sehingga proses pengadaan barang 

dapat berjalan lancar.  


