
BAB V  
 

SIMPULAN DAN SARAN  
 
 
5.1 Simpulan  
 
 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh dari PT. Idar 

Buana, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku pada PT. Idar Buana pada 

umumnya telah berjalan dengan memadai, karena didukung oleh faktor- faktor 

berikut ini :  

a. Struktur organisasi yang dimiliki perusahaan sudah cukup baik, dan sudah 

dilengkapi uraian tugas yang jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang 

dari masing- masing bagian, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kerja dari masing- masing bagian yang ada.  

b. PT. Idar Buana memilik laporan penyusunan keuangan yang cukup 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan tersebut 

telah menggunakan formulir- formulir dan dokumen yang sudah memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari formulir dan dokumen diperusahaan tersebut diberi 

nomor urut yang tercetak ( prenumbered ) serta diotorisasi oleh orang yang 

berwenang. 

c. Prosedur yang ada diperusahaan PT. Idar Buana sudah memadai, karena 

prosedur yang ada diperusahaan tersebut sudah menggunakan sistem 

komputerisasi, dimana dengan menggunakan sistem komputerisasi, 

perusahaan dapat menyimpan data dalam kapasitas yang lebih banyak, dapat 

menyajikan informasi dengan cepat dan akurat, sehingga kemungkinan 

terjadinya kesalahan dapat diperkecil apabila dibandingkan dengan 

menggunakan manual. 

d. Catatan- catatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Idar Buana telah 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya catatan tersebut sebagai bahan 

bukti bagi perusahaan, seperti dibuatnya : jurnal, buku besar, dan buku 

pembantu. 
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e. PT. Idar Buana telah menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan prinsip- prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan ( SAK ). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan 

diperusahaan ini dapat dikatakan sudah memadai.  

 

2. Seberapa besar peranan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dalam 

meningkatkan kelancaran proses produksi disuatu perusahaan dapat dilihat dari 

beberapa faktor- faktor berikut ini :  

a. PT. Idar Buana memiliki sistem informasi akuntansi persediaan yang 

memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya informasi mengenai persediaan 

bahan baku sesuai dengan kebutuhan sehingga penggunaan bahan baku 

tidak berlebihan atau kekurangan. 

b. Telah dilaksanakannya pengawasan atas persediaan bahan baku, baik 

pengawasan persediaan bahan baku secara administrasi maupun pengawasan 

persediaan bahan baku secara fisik. 

c. Perencanaan proses produksi oleh bagian produksi telah berjalan dengan 

semestinya, hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara 

bagian produksi dengan bagian persediaan bahan baku, yaitu dengan 

dikeluarkannya surat permintaan pengeluaran bahan baku yang secara 

tertulis oleh bagian produksi ke bagian gudang, hal ini akan membawa 

dampak positif bagi pencapaian proses produksi yang efektif.  

d. Pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern pada PT. Idar Buana dapat 

dikatakan telah memadai, ini dikarenakan telah ditetapkannya kebijakan-

kebijakan yang sangat mendukung dilaksanakannya kegiatan perusahaan, 

selain dari kebijakan-kebijakan tersebut, perusahaan menetapkan prosedur-

prosedur dalam kegiatan perusahaan dan melaksanakan pencatatan dan 

dokumentasi serta pertanggungjawaban dari setiap departemen secara 

memadai. Dengan hal-hal tersebut di atas maka PT. Idar Buana telah 

menjalankan Struktur Pengendalian Intern yang memadai dalam membantu 

kegiatan perusahaan 
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5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa 

saran yang ingin dikemukakan yang mungkin dapat dipertimbangkan, untuk lebih 

meningkatkan kelancaran proses produksi di PT. Idar Buana, yaitu :  

1. Sebaiknya perusahaan menambah bagian penerimaan barang, sehingga tugas 

bagian gudang tidak terlalu menumpuk dan pengawasan akan barang yang tiba 

baik itu mengenai mutu, jumlah, dan jenis barang akan lebih terkontrol. Selain itu 

dengan diadakannya bagian penerimaan barang secara terpisah akan menciptakan 

sistem pengawasan dan pengendalian atau jumlah barang yang ada di gudang, 

sehingga manipulasi akan bahan baku dapat dihindari. 

2. Kegunaan keterangan mengenai nomor faktur dalam kartu persediaan bahan baku 

menjadi tidak jelas, karena adanya nomor faktur ini tidak selalu di isi. Oleh 

karena itu, maka sebaliknya ada pembagian pengisian nomor faktur untuk suatu 

jenis barang jadi tertentu, sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui 

pembebanan biaya dari pemakaian bahan baku tersebut.  


