
  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan di CV. Karya Mekar pada 

bagian pemeriksaan operasional atas fungsi pembelian bahan baku dan didukung 

dengan data-data yang diperoleh, maka diidentifikasi masalah, faktor penyebab, 

akibat yang ditimbulkan, serta merekomendasikan saran untuk memperbaikinya. 

Rekomendasi berupa saran hasil pemeriksaan operasional dapat bermanfaat bagi 

pihak manajemen dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi 

perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tinjauan atas aktivitas 

pembelian bahan baku pada CV. Karya Mekar adalah : 

1.a. Dalam beberapa periode terdapat kelemahan dalam pengendalian 

internal, ini dapat dilihat dari terjadinya selisih dalam kuantitas 

pembelian bahan baku. Yaitu perbedaan antara dokumen pembelian 

yang dibuat oleh bagian pembelian dengan fisik barang yang dikirim 

oleh supplier saat diterima di lokasi. 

b. Terdapat kelemahan dalam pengendalian intern, yaitu tidak adanya 

kebijakan mengenai sanksi terhadap pemasok atas keterlambatan 

pengiriman bahan baku, yang dikarenakan ada beberapa karyawan yang 

menerima komisi dari pemasok atas keterlambatan pengiriman bahan 

baku. 

2.a.  Ketepatan kualitas barang yang dikirim oleh supplier, hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah retur pembelian yang sangat sedikit sehingga dapat 

dikatakan barang yang dikirim supplier mempunyai kualitas yang tepat 

dan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

b. Dari segi harga, bagian pembelian mampu untuk memperoleh harga 

pembelian yang menguntungkan karena bagian pembelian dapat 

melakukan usaha pemilihan pemasok yang baik.  

 

 



  

5.2  Saran  

Berkenaan dengan ditemukannya kelemahan-kelemahan selama 

dilakukannya pemeriksaan operasional, maka berikut ini disampaikan saran-saran 

yang diharapkan dapat menanggulangi dan menyelesaikan kelemahan-kelemahan 

yang ada, yaitu : 

1.a.  Catatan khusus mengenai prestasi pemasok harus selalu diperhatikan dan 

dianalisis karena berguna untuk menentukan pemasok yang 

menguntungkan perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh 

bahan baku dengan tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan 

kuantitasnya. 

b. Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan mengenai pemberian sanksi 

bagi setiap karyawan yang menerima komisi dari pemasok terutama 

bagian pembelian.  

2.a  Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan kepada pemasok yang 

menyangkut retur pembelian, selain itu perusahaan juga membuat 

pengendalian internal agar tidak lagi terjadi retur pada saat pembelian 

bahan baku. 

b. Bagian pembelian disarankan untuk lebih memperhatikan prestasi 

pemasok dari segi harga dan juga membuat perbandingan harga dengan 

pemasok-pemasok yang lain agar perusahaan mendapat harga bahan 

baku yang sangat minimal dengan kualitas yang semaksimal mungkin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


