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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1    Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT Telkom Tbk 

Bandung di bagian Logistik,dalam pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa,maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa :  

1) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Telkom Tbk Bandung. 

              Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Telkom Bandung memerlukan 

penanganan yang serius, karena Pengadaan Barang dan Jasa sifatnya 

materil.Pengendalian terhadap siklus pengendalian Barang dan Jasa dilakukan 

untuk memperoleh keyakinan bahwa proses bisnis yang berhubungan dengan 

perolehan aktiva,pembebanan atas penggunaan Barang dan Jasa,berkurangnya 

manfaat ekonomi dari aktiva yang bersangkutan,serta kewajiban-kewajiban yang 

timbul dari akun-akun terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan 

perusahaan dan telah seluruhnya dicatat dan dilengkapi dengan dokumen atau 

catatan-catatan yang diperlukan. 

2) Peranan SOA dalam Pengendalian terhadap siklus Pengadaan Barang             

dan Jasa pada PT Telkom Bandung. 

Pengendalian terhadap siklus Pengadaan Barang dan Jasa sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.SOA sangat membantu 

pengelolaan dan pengendalian terhadap siklus pengadaan Barang dan Jasa,SOA 

diterapkan dalam control pada setiap dokumen dan catatan pada setiap transaksi 

pengadaan Barang dan Jasa. 
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5.2  Saran  

          Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

akan mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

perusahaan maupun peneliti selanjutnya. 

1.      Saran bagi Perusahaan 

Pelaksanaan Sarbanes Oxley Act dalam pengelolaan pengadaan Barang dan 

Jasa pada PT Telkom Bandung sudah baik, tetapi masih ada Terdapat kesulitan 

yang dihadapi sebagian karyawan untuk memahami prosedur yang ditetapkan 

dalam SOA. Kesulitan ini umumnya disebabkan karena kurangnya pemahaman 

tentang ketentuan yang dirangkum dalam SOA.Menurut penulis, kesulitan yang 

dihadapi manajemen ini disebabkan karena kurangnya kemampuan manajemen 

dalam menginterpretasikan ketentuan SOA. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

pihak manajemen perlu mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan dan semua 

proses yang berkaitan dengan SOA. proses sosialisasi ini dapat dilakukan secara 

berkala pada setiap tingkatan manajemen. Dengan demikian, diharapkan semua 

karyawan lebih mudah untuk menerima dan mengimplementasikan semua 

ketentuan yang terangkum dalam SOA. 

 

2.      Saran bagi Peneliti selanjutnya 

             Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya memperbanyak indikator 

penelitian seperti budaya organisasi, dan besarnya kontribusi SOA dalam 

Pengendalian-pengendalian di bagian lain selain di bagian Logistik.  

 

 


