
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan dengan berlandaskan teori-teori mengenai pengendalian internal 

pembelian bahan baku pada PT.Pindad (Persero), penulis dapat menarik simpulan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan pengendalian internal pembelian bahan baku telah memadai, hal 

ini dapat dilihat dari adanya komponen-komponen pengendalian internal 

pembelian bahan baku, yaitu: 

a. Lingkungan pengendalian yang meliputi: adanya integritas dan nilai etika 

yang tinggi, adanya prosedur penerimaan karyawan yang baik, adanya 

pemberian tugas dan tanggung jawab  kepada individu sesuai dengan 

keahliannya, adanya penerapan falsafah oleh manajemen, adanya tugas 

dan tanggung jawab yang cukup jelas pada masing-masing bagian, adanya 

audit internal pada perusahaan, dan adanya kebijakan dan penilaian dari 

pimpinan tentang karyawan. 

 

b. Penilaian risiko yang meliputi: adanya penilaian risiko terhadap perubahan 

lingkungan kerja, adanya masa pelatihan dan percobaan bagi karyawan 

baru, penggunaan teknologi komputer untuk pemrosesan transaksi 

pembelian, dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat perusahaan 

berusaha meningkatkan pendidikan karyawan dengan pelatihan-pelatihan 

dan menghadiri seminar-seminar.  

 

c. Kegiatan pengendalian yang meliputi: adanya laporan realisasi pembelian, 

adanya password untuk membuka laporan pembelian yang hanya 

diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, perhitungan fisik 

(stockopname) yang dilakukan setiap tahun oleh bagian akuntansi, dan 

adanya pemisahan fungsi tugas pada masing-masing bagian. 



 

 
 

 

d. Informasi dan komunikasi yang meliputi: adanya informasi dan 

komunikasi dari bagian produksi ke bagian pembelian mengenai 

kebutuhan bahan baku, dari bagian pembelian ke supplier untuk 

melakukan pembelian dan untuk mengetahui  kapan bahan baku dapat 

diterima, bagian pembelian ke bagian akuntansi ketika transaksi pembelian 

terjadi. 

 

e. Pemantauan yang meliputi: pemantauan yang dilakukan oleh bagian audit 

internal dengan cara mengamati secara langsung apakah prosedur 

pembelian yang ada sudah dilaksanakan dengan benar dan menilai 

prosedur pembayaran apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Selanjutnya tujuan pengendalian internal pembelian bahan baku pada 

PT.Pindad (Persero) yang telah memadai, ini dapat dilihat dengan adanya hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Transaksi pembelian bahan baku yang terjadi merupakan pembelian 

kepada supplier yang bukan fiktif. 

b. Transksi pembelian bahan baku telah diotorisasi sebagaimana mestinya 

dan telah terlaksana dengan baik. 

c. Setiap transaksi pembelian bahan baku yang terjadi benar-benar dicatat 

secara benar dan lengkap. 

d. Pembelian bahan baku yang dicatat mencakup jumlah barang yang dibeli, 

harga bahan baku, dan hal ini telah berjalan dengan baik. 

e. Transaksi pembelian bahan baku telah diklarifikasi dengan tepat. 

f. Pembelian telah dicatat pada waktu yang tepat. 

g. Transaksi pembelian bahan baku telah dimasukkan dengan benar dalam 

buku tambahan dan telah diihtisarkan dengan benar. 

 



 

 
 

2. Proses produksi yang dilakukan oleh PT.Pindad (Persero) juga telah 

dilaksanakan secara lancar yang dapat dilihat dari faktor-faktor kelancaran 

proses produksi yang telah berjalan dengan baik, yaitu: 

a. Plant lay out (penyusunan peralatan pabrik), adanya pemisahan tempat 

untuk setiap pengerjaan proses produksi. 

b. Material handling (penanganan barang), menggunakan mesin untuk 

pemindahan barang dari satu bagian ke bagian lain.  

c. Maintenance (pemeliharaan), pengecekan dan perawatan mesin secara 

rutin. 

d. Tenaga kerja yang ada memiliki kemampuan yang cukup baik. 

e. Adanya pengendalian internal atas pembelian bahan baku.   

 

3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji statistik korelasi Rank 

Spearman dimana diperoleh hasil 0,8750 yang dapat diinterpretasikan 

mempunyai hubungan baik. Dari hasil perhitungan hipotesis sebesar 5,112 > 

1,812 atau dengan kata lain thitung >  ttabel , sehingga Ho ditolak. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa pengendalian internal atas pembelian bahan baku 

berperan dalam menunjang efektivitas proses produksi dan mempunyai 

hubungan yang baik dalam efektivitas proses produksi.  

 

Walaupun demikian PT.Pindad (Persero) memiliki berbagai kelemahan 

dalam pelaksanaan pengendalian internal pembelian bahan baku dalam 

menunjang efektivitas proses produksi yaitu: 

1. Struktur organisasi yang kurang jelas di dalam bagian pembelian, tidak adanya 

pemisahan fungsi yang jelas antara pembelian impor dengan pembelian lokal. 

2. Kadang kala masih terjadi permintaan bahan baku yang mendadak oleh bagian 

produksi ke bagian pembelian. 

3. Masih adanya keterlambatan penerimaan bahan baku dari supplier yang 

disebabkan waktu pengiriman yang terlambat. 

4. Kadang kala masih terjadi penerimaan bahan baku yang tidak sesuai dengan 

permintaan perusahaan baik kuantitas maupun kualitasnya. 



 

 
 

5.2 Saran-saran 

Dari kelemahan-kelemahan yang didapat selama penelitian yang penulis 

lakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan. Adapun saran tersebut adalah: 

1. Sebaiknya di dalam struktur organisasi perusahaan terdapat pemisahan fungsi 

yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab antara pembelian lokal dan 

pembelian impor.  

2. Sebaiknya bagian gudang membuat laporan ketersediaan barang dalam 

gudang ke bagian pembelian sehingga bagian pembelian dapat memperkirakan 

jumlah barang yang akan dipesan dan waktu pemesanannya. 

3. Menjaga hubungan baik dengan supplier sehingga setiap pemesanan barang 

yang dilakukan dapat ditanggapi dengan cepat. 

4. Sebaiknya perusahaan memberikan konfirmasi lagi kepada supplier mengenai 

barang baik kualitas maupun kuantitasnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


