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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal di Gudang 

material pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran sistem informasi akuntansi persediaan di gudang material Pabrik 

Gula Modjopanggoong Tulungagung sudah sangat baik dilihat dari 

hasil wawancara oleh pihak Asisten manajer, Akuntan dan 

Administrasi gudang material yang telah menyatakan peran sistem 

informasi akuntansi sebagai alat untuk mengontrol, mengecek, 

memantau, mengawasi melalui Aplikasi Sistem Application and 

Product (SAP) yang mana dapat membantu dalam pengadaan barang 

di gudang material sehingga barang dapat terkendali. 

2. Penerapan sistem informasi akuntansi persediaan di gudang material 

dalam upaya meningkatkan pengendalian internal pada Pabrik Gula 

Modjopanggoong Tulungagung sudah sangat baik dilihat dari kinerja 

para karyawan maupun pemasok yang selalu menaati Sistem 

Oprasional Perusahaan (SOP) yang ada, hingga ada perubahan 

prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh kantor pusat yang 

bertujuan untuk pemerataan harga pembelian barang. Pengendalian
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 internal di gudang material juga menggunakan metode untuk 

memudahkan bagian gudang dalam pengadaan barang, metode yang 

digunakan yaitu metode kepemilikan jadi barang yang datang di gudang 

itu sudah ada yang memiliki sehingga pihak pemesan harus segera 

mungkin mengambil barang tersebut, apabila terdapat barang sisa stasiun 

lain  yang masih satu bagian dengan pemesan barang bisa 

menggunakannya .  

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pabrik Gula Modjopanggoong 

Tulungagung dalam menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan di 

gudang material yang ditemukan oleh peneliti yaitu adanya kendala dalam 

proses produksi maupun proses penggunaan sistem. Kendala yang pertama 

terdapat kerusakan mesin yang secara mendadak sehingga pabrik 

membutuhkan stok barang secepat mungkin dan kendala yang kedua 

penggunaan Sistem Application and Product (SAP) yang menyita waktu 

Akuntan dalam menjurnal data barang yang sudah dipakai.   

4. Upaya yang dilakukan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung 

dalam meningkatkan pengendalian internal pada persediaan di gudang 

material yaitu menerapkan kegiatan pengontrolan, permintaan persetujuan 

atas permintaan barang dan pengeluaran barang kepada atasan, dan 

pengawasan. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh bagian gudang untuk 

menjaga barang persediaan digudang sehingga pengendalian internal dapat 

berjalan dengan baik. upaya dalam penanganan kendala yang dialami oleh 
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Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung mulai dari Permintaan barang 

secara mendadak hingga kurang efektifan penggunaan Sistem Application 

and Product (SAP) oleh bagian akuntan, bahwa dari pihak kantor pusat 

selalu menanggapi secara cepat atas semua laporan terkait kendala yang 

dihadapi oleh setiap unit pabrik, maka dari itu kantor pusat mengeluarkan 

kebijakan prioritas untuk mengantisipasi kejadian permintaan barang 

secara mendadak dan kantor pusat juga sudah mulai memperbaiki 

tampilan Sistem Application and Product (SAP) untuk penjurnalan barang 

sudah dipakai untuk berjalannya perusahaan tanpa melanggar Sistem 

Oprasional Perusahaan (SOP). 

 

B. Saran 

1. Saran dari peneliti bagi perusahaan  

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengambil keputusan maupun evaluasi kinerja. Saran dari peneliti  untuk 

perusahaan tetap mempertahankan kinerja yang diterapkan oleh Pabrik 

Gula Modjpanggoong Tulungagung mulai dari permintaan barang, 

penerimaan barang hingga upaya yang dilakukan untuk menangani 

kendala perusahaan. Hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pabrik 

Gula Modjopanggoong Tulungagung tersebut dapat meningkatkan 

pengendalian internal pada gudang material yang mana gudang material 

tersebut berfungsi untuk menyimpan aset lancar perusahaan.   Peningkatan 
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pengendalian internal juga sangat penting untuk pengembangan kualitas 

perusahaan. 

2. Saran peneliti bagi akademik  

 Peneliti berharap pihak akademik lebih menambah referensi terkait 

judul skripsi ini agar mempermudah pneliti dalam mendapat referense 

berupa buku maupun jurnal yang terbaru. 

 


