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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan interpretasi data yang telah dianalisis oleh 

peneliti, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. pada dasarnya pelaksanaan penerapan sistem dan prosedur pengadaan obat-

obatan di puskesmas sudah berjalan dengan baik dan efektif halitu bisa diliat 

dari 

• Perencanaan dan penentuan kebutuhan selalu di lakukan 

• Pengadaan obat selalu di lakukan dengan baik dan puskesmas selalu 

membuat RKO di dalam melakukan pengadaan 

• Penerimaan obat selau di cek langsung dan selalu membuat laporan 

• Penyimpanan selalu di lakukan di tempat yang memenuhi persyaratan 

• Pendistribusian selalu berjalan baik memelui puskesmas langsung maupun 

lewat posyiandu/pustu 

• Penghapusan terhadap obat kadaluarsa/rusak selalu dilakukan 

• Perhitungan fisisk persediaan selalu rutin di lakukan satu bulan sekali 

2. Penerapan pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan di 

puskesmas ciracap kecamatan ciracap kabupaten sukabumi berdasarkan 

hasil penelitian sudah sesuai  akaan tetapi masih banyak kekurangan 

didalam melakukan sistem dan prosedur yang sesuai dengan SOP 

puskesmas. Hal itu bissa di lihat dari:
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• Sistem dan prosedur pengadan sudah dilakukan akan tetapi pelaksanaan 

nya masi di lakukan dengan satu orang (merangkap) 

• mamasih ada nya kekurangan obat yang mengakibat kan pasien harus  

membeli obat dari luar 

• kurang nya pengontrolan di dalam mekanisme pelaksanaan sistem dan 

prosedur pengadaan obat-obatan 

3. Dari sistem dan prosedur akuntansi persediaan obat-obatan yang berlaku 

pada puskesmas ciracap masih ditemukan beberapa kekuaranga atau 

kendala yang dapat merugikanpuskesmas ciracap. Permasalahan yang 

dihadapi meliputi : 

• Orang yang menggunakan sistem sumberdayanya kurang dan masih ada 

orang yang masih berpendidikan rendah (SMP) 

• Prosedur dan intruksi yang di gunakan untuk mengumpulkan, memperoses 

dan menyimpan data masih dilakukan oleh satu orang (merangkap) 

• Perangkat lunak / sofwer yang di gunakan untuk mengelola data yang 

seharusnya bisa mempermudah bagi puskesmas belum di gunakan dengan 

maxsimal 

• Infrastruktur masig dalam tahap pembangunan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan  analisis yang sudah di lakukan, maka penulis memberikan 

saran yang mudh-mudahan bisa bermanfaat bagi puskesmas maupun bagi peneliti 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi puskesmas  
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Di dalam pelasanakan sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat di 

puskesmas agar dapat di kelola dengan baik dan selalu terjaga sebaiknya ada 

pemisahan tugas antara perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

penghapusan, pendistribusian maupun pemeriksaan fisik persediaan supaya dapat 

mempermudah di dalam mengatur pelaksannanya. Kemudian pihak puskesmas juga 

harus memperhatikan sumber daya yang ada di puskesmas terutama di 

pendidikannya, karena itu dapat berpengaruh terhadap kinerja di dalm puskesmas.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya para peneliti selanjutnya bisa lebih menggembngkan ruang 

lingkup penelitiannya, mengingat penelitian yang di lakukan ini masih 

jauh belum sempenuhnya dapat mencapai sisitem akuntansi persediaan 

obat. Didalam melakukan proses pengumpulan data sebaaiknya 

melakukan wawancara terhadap semua karyawan dari setiap bagian yang 

mana di perkirakan dapat mengoptimalkan hasil dari penelitiannya 

b. Peneliti selanjutnya di harapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

dan referensi dalam menganalisis sistem dan prosedur pengadaan obat 

secara keseluruhan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih 

lengkap. 

 


