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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi persediaan peralatan medis dalam menunjang efektivitas kerja 

karyawan, pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung, serta adanya dukungan 

dari teori-teori yang diperoleh sebelumnya, maka penulis dapat mengambil 

simpulan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan peralatan medis yang 

diterapkan pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung sudah cukup berperan 

dalam menunjang tercapainya efektivitas kerja karyawan. hal ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 
1. Secara umum, peranan sistem informasi akuntansi persediaan peralatan 

medis yang diterapkan pada Unit Donor Darah Pmi Kota Bandung sudah 

cukup memadai, hal ini didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi persediaan, yaitu sumber daya manusia, peralatan, 

formulir, catatan, prosedur, dan laporan. Dapat dilihat dengan jawaban 

responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan secara keseluruhan 

menghasilkan dengan kriteria rata-rata baik. Jadi Penerapan sistem 

informasi akuntansi persediaan pada Unit Donor Darah PMI Bandung telah 

cukup memadai yang ditunjang dengan unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi yang telah dijelaskan diatas. Adapun kelemahan yang penulis 

temukan dan masih perlu diperbaiki yaitu peralatan kantor, peralatan medis 

dan peralatan lainnya, yang ada di Unit Donor Darah PMI Kota Bandung 

sebagai penunjang sistem informasi akuntansi persediaan yang belum 

sepenuhnya memadai, hal ini terbukti dari persentase jumlah jawaban dan 

skor responden mengenai ketersediaan peralatan kantor dan peralatan 

lainnya sebesar 76,67 %. 

 
2. Keadaan tingkat efektivitas kerja karyawan Unit Donor Darah PMI Kota 

Bandung pada umumnya telah cukup tercapai, karena didukung dengan 
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tercapainya kriteria-kriteria di dalam efektivitas kerja karyawan yaitu: 

Waktu, Produktivitas, Kepuasan kerja, Semangat kerja, Kedisiplinan, 

Perlengkapan dan Fasilitas, Pengawasan, dan Evaluasi Kerja. Hal ini dapat 

dilihat dengan sebagian besar jawaban responden terhadap setiap pertanyaan 

yang diajukan secara keseluruhan menghasilkan dengan kriteria rata-rata 

baik. Jadi efektivitas kerja karyawan di Unit Donor Darah PMI Bandung 

sudah cukup tercapai dengan baik. Adapun kelemahan yang penulis 

temukan dan masih perlu diperbaiki yaitu ruang penyimpanan barang / 

gudang tempat penyimpanan persediaan peralatan medis yang masih kurang 

memadai sehingga menyebabkan dampak terjadinya penumpukan 

persediaan dan tidak tertata rapih. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase 

jumlah jawaban dan skor responden mengenai Ketersediaan Perlengkapan 

dan Fasilitas sebesar 77,33 %. 

 
3. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi 

persediaan peralatan medis yang diterapkan pada Unit Donor Darah PMI 

Kota Bandung sudah cukup berperan dalam menunjang tercapainya 

efektivitas kerja karyawan. Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan 

statistiknya, yaitu sebagai berikut: 

a. Koefisien determinasi mengandung arti bahwa peranan sistem 

informasi akuntansi persediaan peralatan medis mempunyai kontribusi 

sebesar 49,70% yang termasuk dalam tingkat sedang dalam menunjang 

Efektifitas Kerja Karyawan, sisanya yaitu sebanyak 50,30 % 

disebabkan oleh faktor-faktor lain.  

b. Hasil dari pengujian hipotesis rank spearman dapat diketahui besarnya 

hubungan (korelasi) antara sistem informasi akuntansi persediaan 

dengan efektivitas kerja karyawan adalah 0,705, maka dapat 

disimpulkan terdapat hubungan (korelasi) positif yang kuat antara 

sistem informasi akuntansi persediaan dengan efektivitas kerja 

karyawan.  

c. Sedangkan hasil pengujian dengan statistik “t” dapat dilihat dari nilai 

        (5,260) >        (2,048). Hal tersebut mengindikasikan penolakan 
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Ho dan Ha diterima yang dapat disimpulkan bahwa bahwa sistem 

informasi akuntansi persediaan peralatan medis yang diterapkan secara 

memadai dapat berperan dalam menunjang tercapainya efektivitas kerja 

karyawan, memiliki hubungan yang kuat sekali, signifikan, dan searah.  

 
Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa, dengan adanya sistem 

informasi akuntansi persediaan peralatan medis dan semakin efektifnya kerja para 

karyawan, maka Unit Donor Darah PMI Kota Bandung semakin mampu berperan 

dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan menjamin penggunaan aktiva lancar 

yang ada secara optimum sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

persediaan peralatan medis dan informasi untuk unit-unit fungsional Unit Donor 

Darah PMI Kota Bandung, serta dalam menetapkan berbagai kebijakan Unit 

Donor Darah PMI Kota Bandung diperlukan adanya berbagai data dan informasi 

yang akurat, tepat dan cepat guna pengambilan keputusan sejalan dengan tingkat 

perkembangan yang semakin maju, sehingga tujuan awal Unit Donor Darah PMI 

Kota Bandung dapat tercapai. Dengan demikian sistem informasi akuntansi 

persediaan peralatan medis yang diterapkan secara memadai akan mempengaruhi 

unsur-unsur dari efektivitas kerja karyawan. Sehingga sistem informasi akuntansi 

persediaan peralatan medis dapat berperan dalam menunjang tercapainya 

efektivitas kerja karyawan pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah 

diuraikan, terdapat hal-hal yang penulis temukan dan masih perlu diperbaiki, 

maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi Unit Donor Darah PMI Kota Bandung, 

yaitu sebagai berikut: 

 
1. Pentingnya peningkatan kualitas peralatan kantor, peralatan medis dan 

peralatan penunjang lainnya sebagai sumber daya di Unit Donor Darah PMI 

Bandung agar lebih profesional dalam mensikapi kemandirian instansi yang 

akan memudahkan untuk mengantisipasi segala perubahan dalam bidang 
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medis dan teknologi. Peningkatan kualitas peralatan tersebut meliputi 

peningkatan kualitas peralatan kantor yaitu sebaiknya Unit Donor Darah 

PMI Kota Bandung menggunakan sistem komputerisasi secara penuh, 

sehingga diharapkan peningkatan tersebut akan meningkatkan kinerja tiap 

bagian, dan informasi yang dibutuhkan masing-masing bagian dihasilkan 

secara cepat, tepat guna, terpercaya dan akurat. Dan Unit Donor Darah PMI 

Kota Bandung diharapkan mempertahankan dari kualitas peralatan medis. 

Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan 

medis Unit Donor Darah PMI Kota Bandung harus memiliki kualitas tinggi. 

 
2. Perbaikan dalam ruang penyimpanan barang / gudang tempat penyimpanan 

persediaan peralatan medis yang masih kurang memadai. sehingga 

diharapkan kedepannya Unit Donor Darah PMI Kota Bandung memiliki 

penyimpanan barang / gudang tempat penyimpanan persediaan peralatan 

medis yang lebih memadai. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lain 

yang perlu dikembangkan oleh  Unit Donor Darah PMI Kota Bandung 

untuk memaksimalkan efektivitas kerja karyawan. 

 

 

 


