
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi persediaan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang dagangan maka diperoleh nilai 75%  untuk variabel independen, 

dan 76,3% variabel dependen. Hal ini berarti bahwa ”Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan yang diterapkan secara memadai dapat menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan barang dagangan”. Oleh karena itu penulis dapat 

menarik simpulan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi persediaan yang diterapkan PT. X telah memenuhi 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang memadai, yaitu sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia dan alat 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pegawai-pegawai yang mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menggunakan alat-alat untuk 

mengolah data seperti komputer yang didalamnya terdapat sistem ACCPAC, 

kalkulator, mesin fax dan pesawat telepon. 

a. Pengolahan data dan informasi dengan baik 

Adanya formulir-formulir dan catatan-catatan dalam setiap transaksi yang 

terjadi pada PT. X. Hal tersebut dapat membantu proses pengolahan data dan 

informasi seperti : kartu persediaan, bon permintaan penambahan barang, 

permintaan pembelian, bukti pemesanan ulang, bukti penerimaan barang, 

bukti pengeluaran barang, bukti retur, bon penjualan, dan daftar nama-nama 

supplier dari PT. X. 

b. Laporan yang dihasilkan oleh tiap bagian pembelian, bagian persediaan dan 

bagian gudang yang terlibat dalam persediaan telah memenuhi persyaratan 



diantaranya: laporan pembelian, laporan penerimaan barang, laporan 

pengeluaran barang. 

2. Pengendalian internal atas persediaan barang dagangan pada PT. X telah berjalan 

dengan efektif, dengan memenuhi ketentuan unsur-unsur pengendalian internal, 

sebagai berikut: 

a. PT. X menerapkan lingkungan pengendalian dalam aktivitas persediaan 

barang dagangan, yaitu: 

1) Nilai integritas dan etika, manajemen PT. X dijalankan oleh orang-orang 

yang bekerja dengan rajin, jujur, dan bertanggungjawab. 

2) Komitmen dan kompetensi, PT. X memiliki komitmen dalam menjalankan 

usahanya dalam berkompetinsi dengan perusahaan yang sejenis. 

3) Filosofi dan gaya operasi, manajemen PT. X menekankan pentingnya 

pengendalian internal terhadap persediaan barang dagangan untuk 

memberikan jaminan agar tujuan spesifik perusahaan dapat tercapai 

dengan gaya operasi yang partisipatif. 

4) Struktur organisasi yang jelas. Adanya pemisahan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bagian, yaitu factory manager, bagian pembelian, 

bagian persediaan dan bagian gudang. Adanya pembagian wewenang dan 

pembebanan tanggung jawab pada masing-masing bagian agar tercipta 

iklim kerja yang baik dalam jajaran manajemen PT. X. 

5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Untuk 

menciptakan iklim kerja yang baik PT. X telah melakukan pembagian 

wewenang beserta dengan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab 

untuk tiap wewenang yang diberikan tersebut. 

6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Manajemen perusahaan 

telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hal-

hal persediaan tersebut atas pelaksanaan pengendalian internal persediaan 

barang dagangan, seperti kebijakan pembelian, kebijakan pemilihan 



barang yang diperlukan. Selain itu juga PT. X telah mengeluarkan 

berbagai peraturan yang mengatur mengenai sumber daya manusia yang 

ada dalam perusahaan. 

7) Kesadaran pengendalian, manajemen perusahaan memiliki kesadaran 

untuk melakukan aktivitas pengendalian internal persediaan barang 

dagangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan jika ditemukan 

kesalahan dan ketidaktelitian. 

b. Penaksiran risiko. Manajemen PT. X selalu berhati-hati dalam mengambil 

keputusan, kebijakan dan tindakan terhadap aktivitas pengendalian internal 

persediaan barang dagangan. 

c. Informasi dan komunikasi yang diterapkan manajeman PT. X yaitu suatu 

sistem informasi akuntansi persediaan yang efektif  yang dapat memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat, telah diotorisasi, dan 

dinilai dengan wajar yaitu dengan menerapkan prosedur penerimaan barang, 

prosedur penyimpanan barang, prosedur pengeluaran barang, prosedur retur 

barang yang didukung oleh formulir-formulir atau bukti-bukti dari seluruh 

aktivitas pengadaan persediaan barang dagangan yang didukung melalui dua 

media : 

1) Manual : catatan, dokumen dan laporan-laporan yang merupakan bukti-

bukti dari seluruh aktivitas persediaan barang dagangan. 

2) Elektronik : sistem ACCPAC yang juga menghasilkan laporan-laporan 

dalam format elektronik, yang juga akan dicetak untuk diarsipkan. 

d. Aktivitas pengendalian internal barang dagangan yang diterapkan oleh 

manajemen PT. X telah memadai karena dapat memberikan jaminan 

tambahan antara lain :  

1) Keabsahan transaksi yang dicatat dalam persediaan barang dagangan 

adalah sah dan benar terjadi dalam perusahaan, bukan transaksi yang 

fiktif. 



2) Transaksi yang telah diotorisasi oleh bagian yang berwenang telah 

dilakukan berkaitan dengan persediaan barang dagangan. 

3) Kelengkapan taransaksi telah memadai sehingga dapat mencegah 

penghilangan transaksi dari catatan. 

4) Transaksi yang telah dinilai dengan tepat sehingga dapat terhindar dari 

kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan. 

5) Klasifikasi transaksi telah diklasifikasikan pada perkiraan yang tepat. 

6) Pencatatan transaksi yang tepat waktu sehingga laporan keuangan 

yang dibuat dapat benar-benar bermanfaat. 

7) Memposting dan mengikhtisarkan transaksi dengan benar.  

e. Pemantauan dilakukan oleh factory manager, yaitu dengan melihat secara 

langsung aktivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan yang 

ada didalam gudang. 

3. Sistem informasi akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT. X dapat 

menunjang efektivitas pengendalian persediaan barang dagangan. Hal ini terbukti 

dengan digunakannya struktur organisasi, dokumen, catatan, laporan dan alat 

serta adanya sistem dan prosedur persediaan barang dagangan untuk mendukung 

pengendalian barang dagangan. Selain itu hasil hipotesis menunjang bahwa 

variabel independen dan dependen telah memenuhi kriteria antara 75% sampai 

100%. Berdasarkan jawaban kuesioner nilai sebesar 75% untuk variabel 

independen dan 76,3% untuk variabel dependen. Ini berarti sistem informasi 

akuntansi persediaan yang diterapkan secara memadai dapat menunjang 

efektivitas pengendalian persediaan barang dagangan. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi persediaan barang dagangan lebih baik dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan, yaitu : 



1. Harus selalu diadakan koordinasi yang baik antara factory manager dengan para 

manager yang berhubungan dengan kegiatan persediaan barang dagangan, 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengadaan persediaan 

barang dagangan dan memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan pengendalian persediaan barang dagangan. 

2. Pengendalian internal atas persediaan barang dagangan yang dilakukan oleh PT. 

X telah berhasil dengan baik dan untuk itu perlu dipertahankan agar persediaan 

barang dagangan selalu tersedia, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. 

Hal tersebut berguna bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

sejenis dan kemajuan teknologi komunikasi, mengingat PT. X juga menjual 

produknya untuk pasar internasional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


