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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap PT “X”, penulis 

mengambil simpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

1. Dalam penyediaan informasi data laporan yang akurat di bagian gudang dan 

administrasi produksi dibutuhkan waktu yang relatif lama. Penyebab utama dari 

kendala ini adalah kurangnya informasi antara bagian gudang dengan bagian 

administasi produksi mengenai jumlah persediaan yang sebenarnya ada di 

gudang. meskipun frekuensi kesalahan yang dibuat tidak terlalu tinggi, akan 

tetapi dapat mengakibatkan lambatnya penyediaan informasi dan laporan, 

akibatnya penyediaan informasi terpaksa ditangguhkan dan dilakukan 

perhitungan ulang. Hal ini dapat menyebabkan tidak efektifnya penggunaan 

waktu sehingga dapat memperlambat dan menghambat transaksi penjualan. 

2. Masih kurangnya pengendalian terhadap penyimpanan dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam persediaan barang jadi di PT “X”. hal ini terlihat dari masih 

banyaknya dokumen yang tidak tertata dengan baik dan tidak urut. 

3. Dengan mengoptimalkan penggunaan komputer, yaitu dengan menggantikan 

beberapa kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menekan 

kendala kesalahan pencatatan data, penyediaan laporan, pengiriman jenis dan 
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ukuran barang jadi, informasi lebih cepat, tepat, dan akurat serta dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari fungsi biaya, waktu, dan tenaga 

kerja. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan perusahaan dapat menerapkan sistem pengendalian intern 

persediaan barang jadi berbasis komputer secara bertahap, mengingat hanya 

sebagian kecil saja dari sistem lama yang dikerjakan dengan menggunakan 

komputer. 

2. Sebaiknya dilakukan back up data dan dokumen dalam periode yang teratur 

agar keamanan data dan dokumen dapat terjamin. 

3. Pengontrolan terhadap dokumen-dokumen persediaan barang jadi perlu 

dilakukan agar tidak ada dokumen yang hilang karena tidak urutnya nomor 

dokumen sehingga hal ini dapat mempengaruhi aktivitas penjualan perusahaan 

secara keseluruhan. 

4. Perlunya pengecekan kembali atas barang jadi yang keluar dari perusahaan 

sehingga barang jadi yang keluar tersebut memang benar adanya sesuai dengan 

prosedur yang ada. Jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan 

dapat segera diatasi dan tidak merugikan perusahaan. 

5. Aplikasi komputer dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bukan 

tidak mungkin mengembangkan aplikasi yang telah ada menjadi lebih kompleks 

dan sempurna. Misalnya dengan menciptakan data base yang dapat cepat 
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mengakses seluruh kegiatan perusahaan baik dalam pencatatan maupun 

perhitungan sehingga data yang dibuat menjadi lebih akurat dan lebih 

terkontrol.  


