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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Prosedur pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh PT RMS sudah 

sesuai dengan tata cara yang benar dan langkahnya dapat diikuti dengan mudah. 

Hal ini juga untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh Bagian 

Purchasing. Dengan menggunakan prosedur yang mudah untuk diikuti, dan 

mengikuti langkah-langkah yang sesuai maka dapat dipastikan semua pekerjaan 

dapat berjalan dengan baik. Secara lebih khusus, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Prosedur yang dijalankan sudah sesuai dan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Prosedur pengajuan di PT RMS dibuat dengan sangat sederhana, dan 

setiap proses yang dilakukan tepat sasaran. PT RMS membuat prosedur 

pengajuan yang dapat membuat suatu tujuan tercapai dengan mudah dan tepat. 

Penggunaan tabel dalam pembuatan formulir pengajuan pembayaran sangat 

membantu dalam mengetahui isi dari formulir pengajuan pembayaran tersebut. 

b. Prosedur yang dibuat memiliki kelemahan dalam salah satu prosedurnya, yaitu 

mencetak formulir, hal ini dapat menyebabkan sedikit kendala. Hal ini dapat 

berdampak jika formulir yang dicetak tersebut hilang dan sedang sangat 

dibutuhkan, maka akan membutuhkan waktu lagi untuk mencari dan mencetak 

formulir tersebut. Lampiran yang dibutuhkan dalam pembuatan formulir 

pengajuan bisa saja hilang karena tidak langsung diterima oleh Bagian 

Purchasing. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama 

melaksanakan PKL di PT Rajawali Megah Semesta, sebaiknya Bagian 

Pembayaran menempatkan formulir pengajuan di tempat terpisah, seperti 
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menyimpan di dalam map organizer. Setelah Bagian Pembayaran menerima 

formulir pengajuan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Keuangan, Bagian 

Pembayaran akan menyimpannya di dalam map organizer. Hal tersebut juga untuk 

memudahkan Bagian Pembayaran melihat formulir pengajuan yang masih belum 

dibayarkan.  
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