BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis dimana penulis

melakukan praktek kerja, maka penulis menyimpulkan bahwa :
1. Penerapan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku ini sudah
saangat baik dan memadai, hal ini disebabkan karena adanya pemisahan dan
pembagian tugas kepada bagian-bagian yang melakukan prosedur pembelian,
pengeluaran kas, pencatatan, dan pendistribusian persediaan yang ada
digudang ke bagian produksi yang melakukan permintaan. Penggunaan
dokumen-dokumen yang sudah dapat memadai mengenai transaksi pembelian
yang terjadi, persediaan bahan baku yang masih ada atau yang sudah habis
digudang, dan pengeluaran kas dari pembeliaan bahan baku tersebut.
2.

Peranan Struktur Pengendalian Pembelian Bahan Baku untuk menghindari
ada nya penyimpangan dalam pembelian bahan baku di unit Bandoeng Milk
Central telah berperan baik untuk menghindari ada nya penyimpangan karena
dalam transaksi pembelian bahan baku dilakukan dengan baik dan sesuai
kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, sehingga dapat
menghasilkan informasi yang memadai dan aktual, terutama mengenai
persediaan bahan baku yang masih ada atau yang sudah habis, tetapi
pemesanan ulang terhadap persediaan baru dilakukan apabila ada permintaan.
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Saran
Dari hasil kerja praktek yang penulis laksanakan selama ini, penulis akan

memberikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan
yang berguna untuk memperlancar kegiatan atau proses produksi yang
dilaksanakan di unit Bandoeng Milk Central ini, dimana penulis ditempatkan untuk
melaksanakan
Praktek kerja . Adapun saran-saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut,
antara lain :
1. Disesuaikannya jadwal pembelian persediaan dengan jadwal pemesanan dari
bagian produksi, sehingga tidak terjadi kesibukan yang tidak merata pada
harihari kerja di gudang.
2. Kartu stok yang ada di gudang sebaiknya langsung diinput ke komputer
sehingga dapat mempercepat pencarian kartu persediaan dan mempercepat
proses pembelian bahan baku kembali.

5.2.1

Saran Hasil Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Persediaan
Bahan Baku
Dari hasil analisis penulis di bab sebelumnya, penulis memberikan saran yang

berguna untuk memperlancar Sistem informasi akuntansi yang berlaku selama ini
yaitu untuk mempermudah proses pencatatan sebaiknya di bagian kasir dan
gudang proses pencatatannya dengan cara komputerisasi walaupun di bagian
akuntansi biaya diinput kembali tapi untuk mempermudah proses penginputan
sebaiknya dari bagian kasir dan gudang langsung secara komputerisasi jangan
manual.Dengan bagan sebagai berikut:
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