
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di PT. 

Sugih Instrumendo Abadi dan didukung oleh teori-teori dari berbagai literatur 

yang telah penulis pelajari mengenai peranan sistem informasi akuntansi dalam 

menunjang pengelolaan bahan baku, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan perusahaan secara umum telah 

dilaksanakan dengan sangat baik, hal ini dapat terlihat dengan adanya 

tenaga kerja yang memadai dan metode-metode akuntansi yang 

didalamnya terdapat organisasi, prosedur, formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengendalikan dan mengevaluasi 

aktivitas atas pembelian bahan baku. 

2. Pengelolaan pembelian bahan baku yang diterapkan pada perusahaan 

secara umum sudah sangat baik, yaitu dengan adanya prosedur permintaan 

pembelian, prosedur pelaksanaan pembelian, perosedur penyimpanan 

bahan baku, prosedur pencatatan bahan baku, dan prosedur pelaporan 

pembelian. 

3. Peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengelolaan 

pembelian bahan baku. 
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Sistem informasi akuntansi pembelian yang telah dilaksanakan oleh PT. 

Sugih Instrumendo Abadi sudah sangat baik dan pengelolaan pembelian 

bahan baku dilaksanakan dengan sangat efektif dan efesien.  Sehingga 

sistem informasi akuntansi didalam PT. Sugih Instrumendo Abadi sangat 

berperan dalam menunjang pengelolaan pembelian bahan baku. Hal ini 

dapat dilihat dari pengertian sistem informasi akuntansi yang didalam 

terdapat sumber daya manusia metode-metode seperti organisasi, prosedur, 

formulir, catatan, dan laporan-laporan sehingga mampu meningkatkan 

pengelolaan pembelian bahan baku yaitu dengan prosedur pembelian 

bahan baku yang efektif dan efesien, yang didalamnya terdapat prosedur 

permintaan pembelian, prosedur pelaksanaan pembelian, perosedur 

penyimpanan bahan baku, prosedur pencatatan bahan baku, dan prosedur 

pelaporan pembelian dan semuanya saling terkait dalam aktivitas 

pembelian bahan baku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi pembelian telah berperan dalam menunjang 

pengelolaan pembelian bahan baku. 

 

5.2 Saran 

Setelah mempelajari hasil penelitian, menganalisis permasalahan dan 

menyimpulkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran atau masukan 

agar perusahaan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya metode dan prosedur akuntansi yang didukung sistem informasi 

akuntansi harus selalu konsisten  dari tahun ketahun. 

2. Karena Bagian Gudang melakukan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi 

penerimaan dan fungsi penyimpanan, Sebaiknya perusahaan melakukan 

pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan dengan fungsi penyimpanan 

bahan baku tersebut, agar tidak terjadinya penyimpangan, kekeliruan dan 

penyelewengan, sehingga fungsi-fungsi yang terkait dalam aktivitas 

pembelian dapat menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efesien. 
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