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BAB 5 

Simpulan, Keterbatasan dan Saran 

 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan sistem akuntansi persediaan Rumah Saki Umum Aisyiyah 

Unsur-unsur yang terdapat pada sistem akuntansi persediaan telah sesuai 

dengan kajian teori. Unsur-unsur tersebut antara lain :  

a. Dokumen-dokumen yang digunakan 

b. Fungsi-fungsi dalam unit organisasi yang terkait 

c. Catatan akuntansi yang digunakan 

d. Prosedur yang dijalankan 

e. Pengendalian Intern 

2.  Pengendalian intern yang terdapat dalam Rumah Sakit Umum Aisyiyah 

lebih memilih untuk ditekankan pada penghitungan fisik persediaan, hal 

tersebut dengan pertimbangan untuk mengetahui berapa jumlah persediaan 

sebenarnya yang ada digudang, dengan tidak mengesampingkan 

pembukuan yang telah dilakukan oleh bagian gudang dan staff 

administrasi pencatat persediaan. Untuk membuktikan keandalan 

pencatatan yang dilakukan bagian gudang dan staff administarsi pencatat 

persediaan, penghitungan fisik persediaan memang perlu untuk dilakukan. 

5.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini hanya didapatkan informasi daari koordinator 

perbekalan dan bagian keuangan saja sebagai yang diberi wewenang untuk 

memberikan informasi,  jadi tidak dapat dilakukan cross chek dengan informasi 

dari bagian lain  
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa 

saran, sebagai berikut: 

a. Bagian Perbekalan sebaiknya menambah dokumen dan catatan 

akuntansi yang diperlukan seperti dokumen perhitungan fisik. 

b. Dalam sistem informasi persediaan sebaiknya menambah fasilitas 

menu terkait stok yang tidak aman dan ada notifikasinya. 

c. Dalam pembuatan stok yang aman sebaiknya untuk stok aman antara 

obat-obatan fast moving dan yang tidak fast moving jumlahnya tidak 

disamakan karena akan mempengaruhi rasio perputaran persediaan. 
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