
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1     Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktik, maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan sistem akuntansi pembelian bahan baku yang diterapkan pada 

Restoran ”X” ini sudah baik karena telah memenuhi unsur-unsur sistem  

akuntansi pembelian, diantaranya :   

a.   Struktur organisasi dan uraian tugas.                                

b.   Formulir-formulir Pembelian, yang berisi : 

1. Surat Permohonan Pembelian 

2. Purchase order  

3. Rekapitulasi Penerimaan Barang  

4. Faktur Pembelian  

5. Surat Penerimaan Barang  

6. Kartu Persediaan  

7. Surat Bukti Pengeluaran Barang. 

c.   Catatan Pembelian, diantaranya : 

     1.   Buku Jurnal 

     2.   Buku Besar 

d.   Prosedur Pembelian 

Yaitu mengenai suatu urutan dari setiap pekerjaan/kegiatan yang 

dilakukan di dalam perusahaan pada bagian pembelian, dimana 

gambaran kegiatannya berupa : 

1. Urutan-urutan dimulai dan berakhirnya kegiatan. 

2. Aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaan oleh 

masing-masing bagian yang terlibat. 

3. Kegiatan persiapan, kontrak, dan lain-lain. 

 

 



 

e.   Laporan 

      Adalah merupakan hasil akhir proses akuntansi, dapat berupa dokumen 

pendukung pembelian diantaranya : Kartu Hutang dan Bukti Kas 

Keluar. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Restoran “X” dalam penerapan sistem 

akuntansi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen permintaan pembelian tersebut tidak dipranomori secara 

tercetak. 

2. Pada dokumen permintaan pembelian tersebut tidak terdapat tanda 

tangan bagian yang meminta sebagai otorisasi dokumen tersebut. 

3. Kepala koki dan kepala gudang melakukan pemesanan ulang tidak 

berdasarkan perhitungan metode matematis hanya menggunakan 

perkiraan saja sehingga ada kemungkinan kelebihan atau kekurangan 

persediaan. 

4. Bagian pembelian melakukan pemesanan melalui via telepon tidak 

menggunakan order pemesanan sebagai bukti tertulis pemesanan yang 

dapat dijadikan data yang dapat dipercaya untuk pengendalian internal. 

5. Bagian pembelian tidak membuat nota penerimaan barang atas jumlah 

barang yang diterimanya dari pemasok. 

6. Bagian pembelian tidak membuat nota retur barang. Bagian pembelian 

langsung mengoreksi jumlah yang salah pada surat jalan. 

 

5.2     Saran 

 Restoran “X” dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan dalam 

menerapkan sistem akuntansi pembelian bahan baku, yaitu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi terutama untuk bagian pembelian. Dari kesimpulan di 

atas, penulis akan memberikan saran bagi pihak manajemen Restoran “X” sebagai 

masukan dan alat bantu bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja bagian 

pembelian. 

 

 

 



 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pihak manajemen 

adalah sebagai berikut :  

1. Agar perusahaan memiliki format dokumen yang memadai yaitu dokumen 

tersebut dipranomori tercetak, jelas, mudah dimengerti, dan terdapat 

otorisasi pejabat yang berwenang.  

2. Perusahaan harus melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk bagian 

pembelian yang disertai tanda tangan bagian yang meminta sebagai 

otorisasi dokumen tersebut sehingga dapat mengurangi kelalaian dan 

kemungkinan kecurangan oleh personel. 

3. Pemesanan ulang bahan baku sebaiknya menggunakan perhitungan secara 

matematis, agar perusahaan dapat mengetahui kelebihan atau kekurangan 

bahan baku tersebut. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi 

bahan baku.  

4. Setiap bagian pembelian melakukan pemesanan melalui via telepon 

seharusnya menggunakan order pemesanan sebagai bukti tertulis 

pemesanan yang dapat dijadikan data yang dapat dipercaya untuk 

pengendalian internal. 

5. Bagian pembelian seharusnya membuat nota retur barang. Sehingga 

bagian pembelian tidak perlu secara langsung mengoreksi jumlah yang 

salah pada surat jalan, dapat dilihat pada nota retur barang tersebut. 

6. Bagian pembelian seharusnya membuat nota penerimaan barang atas 

jumlah barang yang diterimanya dari pemasok. Sehingga dapat dijadikan 

bukti tertulis bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 


