
 

 

    
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

       Kesimpulan yang dapat diambil pada PT Cipta Grasindo berdasarkan 

data dan bukti fakta penelitian dari proposisi adalah sebagai berikut: 

1. PT Cipta Grasindo mempunyai beberapa kendala yang terkait dari 

pembelian bahan baku diantaranya dalam hal tidak tersedianya 

(kosong) bahan baku yang dilakukan secara import sehingga 

diperlukan waktu yang cukup lama untuk tersedianya bahan baku 

tersebut, terhambatnya proses pengiriman yang terjadi akibat cuaca 

atau situasional, lambatnya pencarian stock barang di gudang 

disebabkan oleh tidak tercatatnya keluar masuk barang secara teratur 

yang diakibatkan oleh bagian gudang, dan dalam hal penerimaan 

barang ditemukan barang yang rusak dan tidak sesuai dengan 

permintaan. 

2. PT Cipta Grasindo memiliki struktur organisasi yang cukup efektif. Hal 

ini dapat dibuktikan dari pembagian tugas dalam hal penugasan 

lapangan, fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan 

fungsi akuntansi. Namun PT Cipta Grasindo terdapat kelemahan yaitu 



 

 

    
 

 

fungsi pembelian, fungsi gudang, dan fungsi penerimaan yang menjadi 

tanggung jawab satu bagian yaitu pada bagian pembelian. 

3. Prosedur Pembelian Bahan baku yang dilakukan PT Cipta Grasindo 

dilakukan secara signifikan, selain itu menggunakan sistem 

terkomputerisasi tersendiri yaitu inventory control system yang dapat 

dilakukan pemeriksaan secara mendadak atau sewaktu-waktu 

terhadap kecocokan catatan akuntansi yang dihasilkan dengan 

kekayaan fisik perusahaan dan memiliki dokumen berupa formulir-

formulir guna menunjang pembelian bahan baku yang sudah bernomor 

urut tercetak. 

4. Dalam proses pembelian bahan baku sebagian formulir tidak dibuat 

rangkap sebanyak bagian yang terkait dengan prosedur adapun 

rangkap yang diajukan dengan lengkap yaitu menggunakan copyan. 

 

B. Saran-saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan dalam bidang 

pembelian bahan baku guna meningkatkan pengendalian intern adalah: 

1. Dalam proses pembelian bahan baku, sebaiknya PT Cipta Grasindo 

melakukan pemisahan tanggungjawab secara khusus yang di pegang 

oleh masing-masing bagian sehingga akan lebih efektif dalam 

pengendalian intern, sehingga tidak akan menimbulkan risk-an. 



 

 

    
 

 

2. Dalam menunjang pembelian bahan baku sebaiknya formulir dibuat 

rangkap sebanyak bagian yang terkait dengan prosedur hingga tidak 

harus mengcopy dahulu form yang diterkait. 

3. Dalam pembelian bahan baku sampai pengiriman bahan baku 

sebaiknya PT Citpta Grasindo mempunyai alternative lain dalam 

kendala yang dihadapi selama ini. sehingga data meminimalisir 

hambatan dan kendala pembelian bahan baku, seperti memsan 

barang dan melihat prakiraan cuaca sehingga barang yang dipesan 

datang dengan tepat waktu. Dalam pembelian import sebaiknya 

bagian gudang masih mempunyai stock yang cukup agar tidak 

mengganggu proses produksi sehingga barang yang dibeli dengan 

melakukan import datang pada saat barang itu dibutuhkan 

kekurangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


