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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data dan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung telah membuat suatu 

prosedur pengendalian persediaan bahan baku yang dapat membantu 

menjaga persediaan bahan baku yang dimilikinya, dimana divisi yang 

berperan dalam prosedur pengendalian intern persediaan salah satunya 

adalah bagian PPPI (Perencanaan Produksi dan Pengendalian Inventori) 

yang bertanggung jawab memenuhi pesanan pemasaran secara tepat, baik 

tepat mutu, tepat jumlah maupun tepat waktu. 

2. Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian intern persediaan bahan baku, 

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung menjalankan prosedur 

penanganan bahan baku dalam beberapa pengendalian, yaitu: pengendalian 

prosedur permintaan bahan baku, pengendalian prosedur penerimaan bahan 

baku, pengendalian prosedur pengeluaran bahan baku, pengendalian 

pencatatan persediaan dengan metode perpetual dan pengendalian penilaian 

persediaan bahan baku dengan metode masuk pertama keluar pertama 

(MPKP) atau FIFO (first in first out). 

3. PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung dalam pelaksanaan 

pengendalian intern persediaan bahan baku menerapkan kebijakan unsur-

unsur pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan, dimana tujuan 

perusahaan tersebut diantaranya: efektivitas operasi, keandalan laporan 

keuangan dan kepatuhan terhadap hukum. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh gambaran 

bahwa proses pemesanan untuk bahan baku lokal lead time-nya 1-2 bulan dan 

bahan baku impor lead time-nya sekitar 3-4 bulan karena merupakan estimasi 
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yang digunakan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung agar stok bahan 

yang ada di gudang tidak kosong. Supplier bahan lokal seperti bahan baku 

penolong berasal dari supplier-supplier yang tersebar di daerah Jawa dan paling 

cepat sampai kurang dari 3 minggu sesuai bukti penerimaan bahan (lampiran hal. 

86) sedangkan bahan baku utamanya diimpor langsung dari luar negeri seperti 

India, Cina, dan Eropa. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung 

menunggu semua pesanan yg datang dari berbagai supplier terkumpul lengkap 

untuk ada di bagian penyimpanan sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah pada saat proses pengiriman 

bahan pesanan tidak perlu menunggu bahan lain yang masih dalam perjalanan 

untuk sampai ke gudang, khusus untuk bahan baku impor apabila ada supplier 

lokal yang bisa memenuhi kebutuhan bahan baku utama akan lebih 

mempersingkat waktu pemesanan dan tidak mengurangi kualitas dari bahan 

karena lama di perjalanan. 


