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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan-pembahasan dan hasil penelitian 

yang diperoleh dari PT Pupuk Sriwidjaja Cabang Pemasaran Pusri Daerah Jawa 

Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno – Hatta No. 223 By Pass Bandung, yang 

dibandingkan dengan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka, akhirnya 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Persediaan yang 

dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Cabang Pemasaran Pusri Daerah Jawa Barat 

ini pada dasarnya sudah cukup memadai. Maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Prosedur sistem informasi akuntansi persediaan 

a. Adanya struktur organisasi perusahaan dengan pembagian tanggung jawab 

dan wewenang yang jelas dalam proses penyusunan sistem informasi 

akuntansi persediaan. Seperti pemisahan fungsi pada setiap bagian yang 

terkait, sehingga setiap bagian mengetahui tugasnya masing-masing dan 

pengecekan hasil dapat dilakukan. Fungsi-fungsi yang terlibat tersebut 

adalah bagian pengiriman gudang lini I, bagian penyediaan angkutan, bagian 

ekspedisi, bagian gudang lini II, bagian expenditur, bagian penerimaan, 

bagian administrasi dan bagian akuntansi. 
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b. Adanya dokumen yang memadai untuk mempelancar proses transaksi atas 

persediaan dan dokumen tersebut telah dipersiapkan pada setiap bagian, 

dokumen-dokumen yang dipergunakan yaitu : 

 Surat perintah angkutan 

 Delivery order/Faktur (Do) 

 Kupon penjualan  

 Surat pengantar  

 Surat perintah bongkar 

 Surat perintah muat 

 Laporan harian realisasi bongkar 

 Laporan harian realisasi muat

c. Adanya prosedur dalam penyusunan sistem informasi akuntansi persediaan, 

yaitu : 

 Prosedur pengiriman barang 

 Prosedur perencanaan dan penerimaan persediaan 

 Prosedur penyimpanan pupuk 

 Prosedur pengeluaran persediaan 

 Prosedur pencatatan persediaan 

 Prosedur penilaian persediaan 

2. Pelaksanaan atas prosedur sistem informasi persediaan barang jadi pada PT 

Pusri telah dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan 

pertimbangan PT Pupuk Sriwidjaja Cabang Pemasaran Pusri Daerah Jawa Barat 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mengefektifkan sistem informasi akuntansi persediaan yang 

sudah ada di PT Pusri, maka sebaiknya PT Pusri tetap mempertahankan 

sistem yang sudah ada agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan juga 

agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. 

2. Sebelum melakukan pengeluaran pupuk, sebaiknya bagian yang telah di 

tetapkan PT Pusri dapat memastikan dan memeriksa apakah prosedur yang 

dilakukan telah benar. 

3. Walaupun PT Pusri telah memiliki sistem informasi akuntansi persediaan 

dengan pengelolaan yang baik tetapi tidak menutup kemungkinan bilamana 

manusia yang melaksanakannya mengabaikan prosedur yang berlaku maka 

akan mengundang terjadinya penyelewengan. Untuk itu setiap karyawan dan 

bagian yang terlibat dalam sistem dan prosedur ini sebaiknya ditumbuhkan 

rasa memiliki yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk memiliki 

rasa turut berpartisipasi, punya rasa tanggung jawab dan turut memelihara 

serta mengamankan persediaan perusahaan dengan baik. 


