
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Pada dasarnya sistem informasi akuntansi persediaan dibuat agar memudahkan dalam 

proses bisnis. Peneliti telah melakukan wawancara kepada informan dan juga secara langsung 

melakukan observasi terhadap sistem informasi akuntansi persediaan barang pada PT. Bina San 

Prima. Maka peneliti dalam hal ini dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan sistem informasi pada PT. Bina San Prima saat ini sudah dapat memberikan 

informasi persediaan yang akurat kepada manajemen sehingga kualitas informasi 

perusahaan dapat dipertanggung jawabkan hal ini dikarenakan telah efektifnya pembagian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. 

2. Permasalahan yang sering muncul dalam sistem pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

adalah pencatatan persediaan yang tidak teratur sehingga menyebabkan adanya perbedaan 

barang fisik persediaan dengan kartu stock gudang, hal ini dikarenakan adanya barang yang 

keluar maupun barang masuk yang belum dicatat dalam kartu stock, hal ini masih dianggap 

wajar selama kesalahan ada dalam pencatatannya dan tidak ada barang perusahaan yang 

hilang. 

3. Perancangan sistem akuntansi persediaan yang dilakukan adalah dengan membuat stuktur 

organisasi disertai pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas kepada karyawan 

terutama tanggung jawab untuk memelihara persediaan barang dagang perusahaan yang 



merupakan asset perusahaan dengan melakukan pencatatan persediaan dengan baik dan 

benar serta mengeluarkan barang sesuai dengan barang yang tertera pada faktur. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian atas Analisa Sistem Informasi 

Akuntansi Peersediaan Barang Dagang pada PT. Bina San Prima, peneliti memberikan saran  

yaitu: 

1. Perlu adanya peninjauan dan tindak lanjut dari kepala gudang ataupun kepala cabang 

mengenai returan barang, karena masih banyak dokumen retur yang berbeda dengan fisik 

barang, yang dapat menyebabkan adanya selisih barang lebih dan selisih barang kurang, 

jika dibiarkan lama-kelamaan akan menumpuk dan akan menimbulkan selisih yang besar 

dikemudian hari. 

2. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat menimbulkan kurang efektifnya pelaksanaan 

stock opname, karena hanya dilakukan oleh satu orang saja, dan pada pagi hari saja. 

Sedangkan persediaan barang yang harus dilakukan stock opname banyak dan itu 

membutuhkan waktu yang lebih lama. Penambahan karyawan baru akan sangat membantu 

untuk proses pelaksanaan stock opname yang lebih efektif. 

3. Pemantauan atau pengawasan langsung sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala. Ini 

dilakukan agar hasil pelaksanaan stok opname dapat berjalan dengan baik, tidak hanya 

menekankan terhadap divisi Accounting maupun divisi gudang. Dengan adanya 

pemantauan langsung secara rutin dan berkala diharapkan masalah-masalah dan kesalahan-

kesalahan yang ada dalam pelaksanaan stock opname dapat segera diketahui dan 

terselesaikan dengan baik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


