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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1       Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi pembelian bahan baku dalam menunjang kelancaran proses 

produksi perusahaan industri tekstil ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku yang diterapkan PT.”X” 

sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari adanya unsur-unsur sebagai berikut: 

• Struktur organisasi yang terdapat pada PT.X telah dilakukan dengan baik. Hal 

ini dapat dilihat dari adanya pembagian tanggung jawab dan wewenang secara 

tegas serta pemisahan fungsi pada setiap departemen. Hal tersebut 

dimaksudkan agar tidak ada perangkapan fungsi sehingga dapat tercapai 

praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bagian. 

 

• Penyiapan informasi pada PT.X berupa formulir, dokumen, dan catatan telah 

memadai karena pencatatan formulir dan dokumen PT. X ini telah dibuat 

ringkas, informartif dalam hal format dan isi dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam memahami informasi yang terkandung di dalamnya dan 

menghemat biaya.  
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• Sistem pengumpulan dan pengolahan data pada PT.X telah menggunakan 

computer dan sesuai dengan prosedur pelaporan karena penyampaian setiap 

informasi dan pengolahannya telah menggunakan computer secara on-line 

yang berhubungan dengan bagian-bagian yang bersangkutan. Prosedur 

pelaporan yang dimaksud adalah kegiatan secara klerikal meliputi prosedur 

permintaan pembelian bahan baku, prosedur pemesanan bahan baku, prosedur 

penerimaan bahan baku, prosedur pencatatan, prosedur pemesanan. Namun 

sering ada pemesanan bahan baku yang tidak tepat waktu dan belum 

mempunyai bagan alir (flowchart).  

 

2.  Berdasarkan hasil penelitian pada PT.X tentang peranan sistem informasi 

akuntansi pembelian bahan baku dalam menunjang kelancaran proses produksi, 

maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pembelian bahan baku kurang 

menunjang kelancaran proses produksi. Hal ini didukung oleh: 

• Dengan membandingkan t tabel dan t hitung, jika t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak. Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung 1,894491324 > t tabel yaitu 

1,645, maka Ho ditolak artinya terdapat hubungan antara sistem informasi 

akuntansi pembelian bahan baku dalam menunjang kelancaran proses 

produksi. 
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5.2       Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian pada PT.X tentang peranan sistem informasi 

akuntansi pembelian bahan baku dalam menunjang kelancaran proses produksi, maka 

saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai masukan bagi perusahaan 

adalah: 

1. Perusahaan sebaiknya mempunyai bagan alir atau flowchart prosedur pembelian, 

sehingga dapat diketahui dengan jelas prosedur yang harus dilakukan. 

2. Pembelian bahan baku sebaiknya memesan tepat pada waktunya agar tidak 

terjadi keterlambatan dalam pengiriman produk.  

   


