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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan terlihat bahwa PT. Bio 

Farma (persero) telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari : 

1. Organisasi yang terkait dalam Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan 

Baku telah memadai dengan adanya pemisahan fungsi antara pihak-pihak yang 

meminta pengadaan bahan baku sampai dengan mencatat pengeluaran bahan 

baku. 

2. Prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku cukup 

memadai karena prosedur yang ada dapat menjelaskan urutan jalinan pekerjaan 

serta peranan masing-masing bagian di dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

3. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan 

Baku cukup memadai dan setiap transaksi yang dilakukan selalu diotorisasi oleh 

pejabat yang berwenang. 

4. Sistem pencatatan atas persediaan bahan baku yang digunakan telah cukup 

memadai yaitu bahwa setiap transaksi  yang terjadi dicatat dalam jurnal dan kartu 

persediaan. 

5. Sistem pelaporan yang digunakan telah memadai, karena setiap transaksi yang 

terjadi maka bagian yang terkait terus membuat laporan dari kejadian tersebut 

baik laporan harian maupun laporan bulanan. 

6. Pengendalian terhadap persediaan bahan baku telah memadai, karena setiap 

penerimaan, penyimpanan atau pengeluaran bahan baku yang dilakukan 

pemeriksa serta analisa dengan cermat dan setiap barang yang diterima  dan 

dikeluarkan dicatat dalam kartu gudang dan kartu persediaan oleh bagian 

pengelolaan persediaan, sehingga posisi persediaan dapat selalu diketahui. 
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7. Dilakukan stock opname oleh perusahaan setiap bula, enam bulan dan setiap akhir 

tahun sehingga hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dapat dihindari. 

Berdasarkan laporan di atas, pimpinan dapat menilai hasil kerja dan 

perkembangan bawahan serta dapat digunakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan 

persediaan yang ada. 

Pada PT. Bio Farma (Persero) informasi dan komunikasi dilakukan melalui 

catatan, dokumen dan pelaporan yang dilakukan dengan benar, tepat waktu dan penilaian 

atas persediaan yang wajar, sehingga melalui pemeriksaan dokumen, otorisasi dan 

pengesahan oleh bagian Logistik. Sehingga dapat membantu tercapainya informasi dan 

komunikasi tentang perkembangan peristiwa, kemajuan dan prestasi organisasi yang 

dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 

5.2 Saran 

 Bahwa Sistem Informasi Akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan dan 

dilaksanakan pada PT. Bio Farma (Persero) sudah baik. Oleh karena itu harus 

dipertahankan dan ditingkatkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat lebih 

tercapai lagi dengan hasil yang memuaskan. 

Seluruh bagian atau divisi yang terkait dengan persediaan bahan baku zat kimia 

pada PT. Bio Farma (Persero) sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Masing-masing bagian atau divisi yang terkait dengan persediaan bahan baku 

sudah mengetahui tugasnya dengan jelas sehingga kecil sekali kemungkinan terjadinya 

penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.  

 


