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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Surya Mitra Bangun 

mengenai perancangan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku, dapat 

diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang diterapkan PT. Surya Mitra Bangun masih menggunakan 

sistem manual terutama dalam pengelolaan data transaksi. Fungsi-fungsi 

yang terkait dalam sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku PT. 

Surya Mitra Bangun adalah pemilik, sekretaris, bendahara, produksi dan 

teknisi, gudang, sales dan transportasi. Dokumen yang digunakan dalam 

sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku PT. Surya Mitra 

Bangun adalah surat jalan dari pemasok, faktur penjualan dari pemasok, 

buku pengeluaran kas dan buku penjualan. Catatan-catatan yang 

digunakan dalam sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku PT. 

Surya Mitra Bangun adalah catatan pembelian dan memo debet. 

Prosedur-prosedur dalam sistem informasi akuntansi persediaan bahan 

baku PT. Surya Mitra Bangun adalah prosedur pembelian dan prosedur 

retur pembelian. Sistem manual yang masih diterapkan sering kali 

memperhambat pengambilan keputusan dan tidak efisien karena 

karyawan bagian pengelolaan data harus memasukkan input data 
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berulang-ulang sehingga mengakibatkan resiko salah dalam menghitung 

jumlah persediaan dan pengeluaran. 

2. Perancangan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku PT. 

Surya Mitra Bangun menggunakan metode terapan atau pengembangan. 

Desain sistem terdiri dari dua tahap yaitu desain konseptual atau 

pendahuluan dan desain fisik atau rinci. Desain konseptual meliputi 

desain menu utama, flowchart jenis bahan baku, flowchart pembelian, 

flowchart retur pembelian, dan flowchart pengeluaran bahan baku. 

desain input terdiri dari desain formulir jenis bahan baku, formulir order 

barang, formulir pembelian, formulir retur pembelian, formulir 

pengeluaran bahan baku, formulir transaksi dan persediaan, formulir data 

pegawai dan formulir data suplier. Sedangkan desain output terdiri dari 

laporan order barang, laporan pembelian, laporan retur pembelian, 

laporan pengeluaran bahan baku, laporan data suplier dan laporan data 

pegawai. Hasil implementasi sistem adalah waktu yang lebih efektif 

dalam pengelolaan data, penyajian data yang lebih efisien, data lebih 

aman tersimpan didalam database, hemat biaya karena peraliahan dari 

pembukuan ke komputer, kesalahan perhitungan jumlah bahan baku 

teratasi serta lebih cepat dalam pengambilan keputusan. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan kepada PT. Surya Mitra Bangun mengenai 

sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku adalah: 
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1. PT. Surya Mitra Bangun perlu melengkapi hardware yang ada 

diperusahaan terutama komputer yang saat ini sebagian rusak dan segera 

diperbaiki agar dapat menjalankan sistem secara optimal 

2. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dengan menggunakan 

antivirus agar data tidak hilang dan rusak oleh virus.  

3. Untuk setiap bagian yang ada di PT. Surya Mitra Bangun dipisahkan 

tugasnya terutama bagian yang akan mengoperasikan sistem agar tidak 

adanya rangkap tugas dan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan sistem akuntansi 

diperusahaan ini, pengembangan selanjutnya akan lebih baik jika kode 

barang yang ada di input data ini dibuat secara otomatis agar lebih cepat 

dalam pengisian input data. 
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