
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian pada PT. INTI dan pembahasan mengenai 

Database management system persediaan barang dagangan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan, maka penulis 

mengambil simpulan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, database management system persediaan 

barang dagangan di PT. INTI (Persero) sudah diterapkan cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner 82,5% responden yang 

menjawab sangat setuju dan setuju, responden yang menyatakan ragu-ragu 

13,75% sedangkan responden yang menjawab kurang setuju 3,75% untuk 

pernyataan data dikumpulkan diurutkan berdasarkan tanggal, nomor dan 

jenis transaksi dan data yang sudah tidak terpakai dihapus dan dibuang. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam database management system 

persediaan barang dagangan sudah berjalan cukup efektif yaitu : 

a. Pengumpulan data telah dilakukan sesuai dengan jenis transaksi 

dan telah mendapat otorisasi dari pihak yang terkait, seperti bagian 

pengadaan dan bagian pengiriman. 

b. Integritas dan pengujian yang dilakukan secara berkala untuk 

menghindari terjadinya kesalahan sebelum dan sesudah data 

dimasukkan ke dalam sistem. 

c. Penyimpanan data juga telah dilakukan dengan baik dengan 

menggunakan sistem back up dan recovery untuk melindungi data 

dari kehilangan dan kerusakan. 

d. Pemeliharaan sistem juga  dilakukan secara berkala oleh bagian 

yang dikhususkan untuk memelihara keseluruhan sistem 

perusahaan yaitu bagian Pusat Bisnis dan Operasi. 

e. Keamanan sistem yang dilakukan sudah efektif yaitu dengan  

menggunakan password atau nomor PIN untuk mencegah dan 

membatasi orang-orang yang mau mengakses data. 



f. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk 

masing-masing karyawan (organisasi). 

g. Tidak semua bagian boleh mengakses data atau informasi yang 

berhubungan dengan persediaan barang dagangan, hanya bagian 

yang terkait saja. 

2. Pengendalian internal persediaan barang dagangan yang diterapkan oleh 

PT. INTI (Persero) sudah efektif. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil 

jawaban kuesioner, 90% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

setuju, responden yang  menyatakan ragu-ragu 10% dan responden yang 

menyatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada. Hal ini didukung 

pula dengan penetapan tujuan-tujuan pengendalian internal atas persediaan 

barang dagangan, yaitu : 

a. Transaksi atas persediaan barang dagangan dicatat dan disimpan 

dengan baik sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. 

b. Transaksi atas persediaan barang dagangan yang terjadi telah 

diotorisasi sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkaitan. 

c. Persediaan barang dagangan telah dikeluarkan berdasarkan 

aktivitas pemesanan dan penjualan yang telah dicatat dengan benar 

dan lengkap. 

d. Transaksi atas persediaan barang dagangan telah diklasifikasikan 

dengan benar, yaitu dengan adanya pemisahan fungsi pencatatan 

atas persediaan barang dagangan, penginputan atas persediaan 

barang dagangan dan proses penghitungan dan pencocokan 

persediaan barang dagangan. 

e. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan persediaan barang 

dagangan telah dicatat pada periode yang benar, dengan adanya 

pencatatan persediaan barang dagangan yang dilakukan setelah 

diterimanya pemasukan data dari bagian pengadaan dan bagian 

pengiriman, sehingga dapat langsung dilihat adanya pengurangan 

atau penambahan persediaan barang dagangan. 

3. Hasil perhitungan berdasarkan uji korelasi Rank Spearman yang dilakukan 

diperoleh nilai sebesar 0,7894 atau 78,94%. Dengan rs > 0 berarti terdapat 



hubungan positif atau terdapat hubungan antara Database management 

system persediaan barang dagangan dengan efektivitas pengendalian 

internal persediaan barang dagangan dan menurut teori yang diungkapkan 

oleh Sugiyono (2003;216) dengan nilai rs 0,7894 diketahui bahwa 

hubungan antara kedua variabel adalah kuat. Besarnya pengaruh Database 

management system persediaan barang dagangan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan dalam 

perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 62,31% dan sisanya 

37,69 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan, sebagai berikut : 

1. Sebaiknya diadakan program pendidikan dan pelatihan yang teratur bagi 

karyawan-karyawan tertentu, sehingga pelatihan karyawan bukan hanya 

pada saat penerimaan karyawan baru, tetapi juga harus diusahakan agar 

pengetahuan dan kemampuan teknis karyawan khususnya dalam 

pengaplikasian sistem dan program yang baru. 

2. Sebaiknya gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagangan 

dijadikan satu dengan lokasi yang sama karena hal ini dapat membantu 

mempermudah pemeriksaan barang sehingga dari segi waktu dan biaya 

sudah cukup efisien. Dan penempatan barang-barang disesuaikan dengan 

klasifikasi, jenis, nomor produk sehingga mempermudah untuk mencari 

barang yang dinginkan sesuai dengan pemesanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


