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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa 

penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dalam meminimalisir 

kerugian di swalayan ninemart, maka penulis mengambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi pada Swalayan Ninemart sudah jelas wewenang dan 

tugas pada setiap bagiannya. Tetapi pada pelaksanaannya masih adanya 

perangkapan tugas. Bagian gudang yang merangkap sebagai bagian 

penerimaan barang. Hal ini tentunya membuat pekerjaan yang dilakukan 

oleh gudang tidak dapat selesai tepat pada waktunya dan salah satu 

pekerjaan akan terbengkalai. 

2. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi persediaan pada 

swalayan ninemart sudah baik, pada fungsi yang terkait sudah melakukan 

tugas yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 

3. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi persediaan 

belum lengkap, terlihat belum adanya dokumen untuk penerimaan barang 

dan pengeluaran barang sehingga rawan terjadinya selisih barang di 

swalayan ninemart. 

4. Di swalayan ninemart pengeluaran barang ke toko masih dilakukan secara 

lisan 
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B. Saran   

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, penulis ingin menyampaikan 

saran saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan karyawan baru khususnya pada bagian 

penerimaan barang, sehingga dapat dipisahkan antara petugas yang 

mengecek barang datang dan di bagian gudang. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pengawasan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya 

selisih barang yang terjadi pada bagian penerimaan barang. 

2. Pada penempatan karyawan perlu yang sesuai dengan kualitas sumber daya 

yang memadai sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja serta lebih dapat 

memajukan perusahaan.  

3. Perlu adanya penambahan dokumen untuk penerimaan barang dan 

pengeluaran barang agar proses pencatatan barang dapat berjalan dengan 

lebih efektif. 

4. Pengeluaran barang ke toko sebaiknya dilakukan dengan mengisi kartu 

permintaan barang ke bagian gudang sehingga barang yang keluar dari 

gudang dapat terkontrol dengan baik. 

5. Pengendalian internal terhadap persediaan sebaiknya perlu ditingkatkan lagi 

agar tidak ada perangkapan tugas pada setiap bagian-bagiannya. Petugas 

mengerjakan tugas serta wewenang masing-masing dan menjalankan 

prosedur yang telah ditetapkan agar dapat mengurangi kesempatan petugas 

dalam penyalahgunaan persediaan barang dan meningkatkan pengendalian  
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internal guna menjaga aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

 


