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BAB 5  

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terkait sistem pengadaan bahan material CV Indocon 

yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa kelemahan yang ada 

didalam sistem pengadaan bahan material, antara lain : 

a. Perusahaan masih melakukan permintaan dan pesanan pembelian via telepon 

(whatsapp) tanpa memberikan dokumen permintaan pengadaan serta purchase 

order. Hal ini mengakibatkan terjadinya risiko penerimaan bahan bangunan 

proyek yang tidak sesuai yaitu supplier mengirim bahan bangunan yang salah 

atau lebih dikarenakan tidak adanya bukti berupa dokumen purchase order dari 

perusahaan selain itu menimbulkan pengadaan bahan bangunan yang 

overbudget. 

b. Perusahaan sering mengalami permasalahan di dalam sistem anggarannya yang 

overbudget. Perusahaan saat ini tidak melakukan analisa kinerja untuk 

membandingkan apakah bahan material yang dibeli sudah sesuai dengan 

anggaran yang telah dibuat.  

c. Perusahaan yang saat ini memiliki data supplier yang terlalu banyak serta tidak 

adanya pengklasifikasian data supplier, sehingga membuat bagian admin 

mengalami kesulitan dalam mencari data  supplier yang dibutuhkan sesuai 

dengan kebutuhan proyeknya dan dapat menghambat proses pesanan bahan 

material.  

d. Bagian admin yang membuat laporan sisa kas untuk mencatat sisa kas kecil yang 

telah dipakai oleh bagian purchasing untuk membeli bahan material yang 

nilainya dibawah satu juta rupiah tidak memberikan informasi yang jelas dan 

akurat. Dimana komponen yang ada dalam file laporan sisa kas hanya berisi 

kolom no, tanggal, uraian, dan total tanpa adanya informasi saldo awal dan akhir. 
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Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah disebutkan diatas, CV Indocon 

memerlukan rancangan sistem informasi akuntansi guna meminimalisir 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem pengadaan bahan material, 

antara lain :  

a. Sistem pengadaan bahan material yang terkomputerisasi dan saling berkaitan 

dengan yang lainnya sehingga dapat memudahkan pengguna untuk 

menjalankan prosedur atau sistem yang ada. 

b. Dibutuhkannya pengendalian akses yang berungsi untuk membatasi 

pemakaian sistem bagi pihak yang tidak berkepentingan. 

c. Dengan adanya sistem pengadaan bahan material yang terkomputerisasi bagi 

CV Indocon, dapat membantu perusahaan untuk dapat meminimalisirkan 

penerimaan bahan material yang salah atau lebih dengan cara membuatkan file 

transaksi permintaan bahan material dan file pesanan bahan material. 

d. Diperlukannya analisa kinerja terkomputerisasi yang dapat membantu 

perusahaan untuk mengevaluasi serta membuat keputusan di masa depan dan 

dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan overbudget di masa depan. 

e. Diperlukannya sistem database sebagai media untuk menyimpan file dan 

menjadi penghubung dalam setiap file ,seperti file master bahan material, file 

master pemasok, file master wilayah, dan file master proyek serta file transaksi 

permintaan pembelian bahan material, pesanan bahan material, dan faktur. 

f. Diperlukannya laporan sebagai hasil output dari sistem yang berguna bagi CV 

Indocon dalam mengambil keputusan di masa sekarang atau di masa depan 

seperti laporan pembelian, laporan kas, dan laporan realisasi anggaran. 

 

5.2. Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan perancangan 

sistemi informasi pengadaan bahan material CV Indocon, antara lain : 

1. Penelitian ini dilakukan hanya sampai dengan tahap perancangan interface tanpa 

dilakukannya running program. 
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2. Tidak dilakukannya pembahasan mengenai penggunaan bahan material dan 

masalah harga dikarenakan penelitian ini berfokus pada meminimalisirkan 

kelemahan-kelemahan sistem yang lama pada CV Indocon. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakuka pada CV Indocon terdapat beberapa 

saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain : 

1. CV Indocon dapat mempertimbangkan penggunaan sistem pengadaan bahan 

material secara terkomputerisasi yang dapat berfungsi untuk meminimalisirkan 

permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. 

2. CV Indocon dapat mempertimbangan pembuatan database bahan material dan 

supplier yang dapat mendukung proses berjalannya sistem pengadaan bahan 

material. 

3. Diharapkan CV Indocon dapat melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen 

yang diperlukan dalam sistem pengadaan bahan material, melakukan 

penambahan dokumen yang terkait dengan permintaan bahan material dan 

pesanan bahan material, dan perlu dilakukannya analisis realisasi anggaran. 

4. CV Indocon perlu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada bagian-

bagian yang terkait dalam sistem pengadaan bahan material sehingga pengguna 

dapat beradaptasi dengan sistem yang telah terkomputerisasi. 
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