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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang ada di bab 4 menyatakan 

bahwa penelitian ini difokuskan pada analisis sistem informasi 

persediaan pada CV Liem San. Tujuan utama penelitian ini adalah 

bagaimana menganalisis siklus persediaan perusahaan dengan 

memperbaiki flowchart dan menambah dokumen yang memang 

diperlukan.akan tetapi masih terdapat kekurangan pada prosedur 

persediaan. 

Dari hasil uraian bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Tidak adanya dokumen yang mendukung seperti kartu stock 

dibagian administrasi yang mana selama ini persediaan bahan 

bakunya dipantau melalui lembaran kertas yang mudah rusak 

dan tidak akurat. Laporan yang dihasilkan tidak dapat 

mengcover persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses 

produksi perusahaan, sehingga bagian mandor tidak dapat 

mengerti kondisi persediaan bahan baku yang ada digudang. 

b. Tidak adanya otorisasi pencatatan jumlah barang yang dibeli 

maupun diterima pada bagian gudang, serta kurangnya dokumen 

yang mendukung atas pengeluaran barang di gudang. 
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c. Stuktur organisasi CV Liem San yang kurang memadai karena 

ada beberapa divisi yang merangkap tugas tertentu dan 

pekerjaannya tidak tepat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya 

tanggung jawab rangkap dalam pelaksanaan tugas seperti yang 

terjadi pada mandor dan kepala produksi yang menangani kartu 

stok, yang berdampak pada permintaan bahan baku dan 

pengeluaran bahan baku. 

 

5.2 Keterbatasan  

Adapun hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu peneliti hanya memfokuskan perhatiannya pada sistem 

persediaan perusahaan, jadi ruang lingkup yang diteliti hanya 

terbatas pada siklus persediaan, tanpa memperhatikan sistem 

penjualan maupun pembelian yang mungkin juga mempunyai 

beberapa kelemahan seperti halnya sistem persediaan. Selain itu, 

tidak membahas adanya pengkodean barang dalam sistem manual. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan masalah yang telah dibahas, maka penulis 

memberi saran: 

1. Dilakukan penggunaan dan pencatatan kartu stok persediaan 

tidak hanya pada hanya pada administrasi, tetapi pihak gudang 

juga mencatat pada kartu gudang, sedangkan pada bagian 

gudang juga perlu mengecek dan mencocokkan barang dengan 
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surat jalan dan formulir pengeluaran bahan baku atau permintaan 

bahan baku ke supplier. Dengan adanya kartu stok persediaan 

akan dapat membantu keakuratan data pada stock opname dan 

menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan pada saat 

pembuatan laporan persediaan data yang dihasilkan dapat cocok 

dan akurat. 

2. Perusahaan menggunakan dokumen formal dengan pengarsipan 

setiap hari dan diperiksa oleh Direktur, ini merupakan penetapan 

tanggung jawab kegiatan untuk memulai, mencatat atau 

melaksanakan transaksi sehingga jelas diketahui siapa yang 

bertanggung jawab. Hal ini dapat menghindari kecurangan yang 

akan merugikan perusahaan. Selain itu, dokumen formal dapat 

digunakan untuk keperluan audit. 

3. Dengan pemisahan tugas dalam stuktur organisasi CV Liem San 

diharapkan petugas dapat lebih bertanggung jawab terhadap job 

description-nya dan tidak terjadi perangkapan fungsi yang dapat 

menimbulkan kesalahan dan kecurangan dalam operasional 

perusahaan. Dengan stuktur organisasi yang lebih tepat, kinerja 

karyawan dapat mempengaruhi sistem dalam perusahaan 

menjadi lebih sederhana dan efektif.  
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