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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Proses dalam siklus pengeluaran merupakan penunjang dalam kegiatan 

operasional PT. X, karena dengan memahami sistem informasi akuntansi, 

seseorang dapat menjelaskan bahwa pengolahan data terhadap kegiatan bisnis 

sangat penting dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Untuk 

mempertahankan eksistensinya dan untuk mencapai tujuan-tujuan khususnya 

manajemen membutuhkan informasi yang cukup dan akurat untuk memudahkan 

pengelolaan perusahaan, karena itu pemahaman atas sistem informasi akuntansi 

yang terjadi di perusahaan sangat penting. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem dan 

prosedur pembelian barang pada PT. X di kota Sidoarjo sudah sesuai dengan 

standard operating procedure  perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Transaksi pembelian terdapat 2 aktivitas yaitu transaksi pembelian dan 

pengeluaran kas. Dalam aktivitas tersebut menggunakan beberapa dokumen 

yang bertujuan untuk : 

a. Pengendalian perusahaan agar dapat tidak terjadi penggandaan pemesanan 

barang ke supplier. 
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b. Pengendalian perusahaan agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan 

barang yang dipesan oleh bagian pembelian yang mengajukan dokumen 

purchase requisition. 

c. Pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui barang apa saja yang telah 

diterima dan yang belum dikirim oleh supplier. 

d. Pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui berapa jumlah yang harus 

dibayar sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima sesuai dengan 

kenyataannya. 

e. Pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas 

perusahaan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan penulis yang mungkin dapat menjadi pertimbangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya pemahaman pegawai lebih ditingkatkan kembali dalam penguasaan 

penggunaan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan data. Karena 

apabila sebuah sistem yang sudah canggih namun tidak diimbangi akan 

pengetahuan yang lebih, itu merupakan hal yang sia-sia. 

2. Sebaiknya lebih memanfaatkan penuh fasilitas sistem yang sudah ada daripada 

melakukan pengelolaan secara manual yang cenderung mengakibatkan resiko. 
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