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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem informasi 

akuntansi pengendalian persediaan sparepart pada PT. Arista Mitra Lestari Cabang 

Sukabumi akan disimpulkan bahwa: 

1. Dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengendalian persediaan 

sparepart sudah baik dan sesuai karena di perusahaan ini sudah menggunakan 

sistem komputerisasi. Dimana sistem komputerisasi ini mempermudah tugas 

dan memperlancar semua pekerjaan untuk setiap bagian yang bersangkutan 

dengan sparepart, mulai dari pemesanan barang hingga barang tersebut terjual 

pada konsumen. Fungsi dan bagian pada sistem pengendalian persediaan 

sparepart dilakukan secara terpisah oleh bagian berbeda. Untuk fungsi 

penjualan dan pemesanan sparepart dilakukan oleh bagian persediaan, dan 

untuk fungsi pembayaran dilakukan oleh bagian kasir. 

2. Perhitungan fisik persediaan kurang baik. Masalah ini disebabkan karena 

perhitungan fisik persediaan masih menggunakan sistem manual, dimana 

dalam perhitungan fisik persediaan tidak menghadirkan pengawas dalam 

sistem perhitungan fisik persediaan. 

3. Jumlah persediaan yang tidak selalu ada menyebabkan konsumen mau untuk 

indent dan menunggu waktu untuk pembelian. Dikarenakan waktu dalam 

pengiriman sparepart tidak dapat ditentukan sehingga menjadikan waktu 

dalam proses pemesanan tidak menentu. 
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4. Struktur organisasi tidak memisahkan fungsi kasir dan fungsi akuntansi, 

peristiwa tersebut menyebabkan volume pekerjaan menjadi berlebihan dengan 

volume waktu bekerja satu minggu. Perangkapan fungsi dapat membuat celah 

kecurangan dalam memproses transaksi. Perangkapan fungsi menghadirkan 

kondisi tidak adanya pencocokan silang dokumen yang seharusnya dilakukan 

fungsi kasir dengan fungsi akuntansi. 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung dan fakta 

yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun saran yang diberikan kepada perusahaan 

sebagai tidak lanjut dari hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Memperbaiki pengendalian intern perusahaan dengan mengurangi fungsi yang 

merangkap sesuai kebutuhan saat ini. Fungsi kasir dipisahkan dengan fungsi 

akuntansi. 

2. Sebaiknya perhitungan fisik dilakukan setiap satu minggu sekali untuk 

memudahkan proses pengecekan, mengurangi resiko kesalahan dan 

mengurangi resiko kecurangan. Perhitungan fisik persediaan sebaiknya 

dilakukan oleh pihak lain atau setidaknya menghadirkan pengawas dari pihak 

lain yang dicantumkan dalam kebijakan perusahaan. 

3. Catatan pemesanan persediaan sebaiknya didesain untuk lebih sesuai dengan 

kondisi saat pemesaan untuk memudahkan pengecekan dan pemahaman. 

4. Karena  jumlah stok persediaan yang kadang tidak selalu ada sebaiknya 

jumlah stok persediaan yang memang lebih banyak dibutuhkan konsumen 

agar lebih ditambahkan jumlah stok persediaannya. 
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