BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai maka penulis menarik
simpulan sebagai berikut:
1. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat, tepat
waktu dan lengkap bagi penggunanya melalui teknologi komputer:
a. Menerapkan

Sistem

Informasi

Akuntansi

persediaan

barang

jadi

berteknologi komputer di perusahaan.
b. Mengolah informasi dengan komputer sehingga menjadi informasi yang
lebih akurat bagi penggunanya sewaktu dibutuhkan.
c. Proses penyampaian informasi dilakukan secara real time sehingga
pengguna dapat mengakses informasi secara cepat atau tepat waktu.
d. Menyimpan informasi yang berhubungan dengan persediaan barang jadi ke
dalam komputer.
e. Mengkomputerisasikan dokumen-dokumen terkait.
f. Menggunakan continues form dalam aplikasi komputer untuk mengisi surat
jalan, delivery order, faktur pajak, dan faktur penjualan.

2. Sistem pengendalian intern yang dapat menunjang pelaksanaan sistem informasi
akuntansi persediaan persediaan barang jadi:
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a. Setiap bagian harus mempunyai akses dibagiannya masing-masing. Untuk
masuk ke dalam akses tersebut diperlukan password agar pihak yang tidak
berkepentingan tidak dapat mengakses data yang ada.
b. Tidak boleh ada link antar bagian-bagian yang tidak terkait satu sama lain.
c. Bagian yang membutuhkan informasi dari bagian lain tidak boleh merubah
data yang disajikan secara real time.
d. Hanya bagian yang terkait langsung dengan transaksi yang dapat mengupdate informasi.

5.2. Saran
Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa
saran dengan harapan saran yang diberikan dapat bermanfaat terutama bagi
perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sistem
persediaan barang dagangan agar dapat meningkatkan pengendalian intern yang lebih
baik. Saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan
a. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi yang
diterapkan oleh perusahaan masih manual. Untuk mendapatkan informasi
yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebaiknya perusahaan menggunakan
teknologi komputer.
b. Keberadaan dokumen yang banyak dalam Sistem Informasi Akuntansi
persediaan barang jadi yang masih manual dapat diminimalisir sehingga
perusahaan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.
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c. Informasi yang berhubungan dengan persediaan barang jadi diolah dengan
dalam komputer menjadi informasi yang lebih akurat bagi penggunanya
sewaktu dibutuhkan.
d. Proses penyampaian informasi secara real time membuat pengguna dapat
mengakses informasi secara cepat atau tepat waktu.
e. Informasi yang berhubungan dengan persediaan barang jadi disimpan ke
dalam komputer meskipun tetap harus ada dokumen fisik yang wajib
disimpan oleh perusahaan. Sehingga jika diperlukan informasi sewaktuwaktu, pengguna akan memperoleh informasi yang lengkap.
2. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel penelitian
yang lebih kompleks dan objek penelitian yang berbeda.
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