
KESIMPULAN DAN SARAH
BAB V

5.1. Kesimpulan
1• Perusahaan belum menerapkan sistem dan prosedur berpro 

duksi secara memadai. Dalam berproduksi hanya didasar- 
kan atas perkiraan saja barang-barang mana yang dapat 
terjual. Selanjutnya ditunjang dengan adanya pencatat
an yang tidak memadai atas persediaan yang menyebabkan 
posisi persediaan tidak dapat diketahui setiap saat. 
Oleh karena itu perlu diterapkan berturut-turut penca
tatan persediaan yang memadai yang dilakukan oleh dua 
bagian terpisah agar terjadi tindakan saling kontrol 
dengan menggunakan metode pencatatan persediaan secara 
perpectual sehingga dapat dilakukan pencatatan yang me 
madai terhadap persediaan. Kemudian perlu diterapkan 
juga sistem dan prosedur instruksi produksi yang mema
dai dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung anta- 
ra lain buku kontrol produksi, formulir order produksi, 
dan dokumen pendukung lainnya sehingga dapat ditentu - 
kan rencana produksi yang tepat.
Dengan demikian masalah yang dihadapi perusahaan akan 
dapat teratasi, sehingga penulis berkesimpulan bahwa 
hipotesa kerja yang pemulis ajukan adalah benar.

2. Produksi yang tidak didasarkan atas rencana produksi 
yang tepat dapat mengakibatkan ter.timbunnya persediaan 
yang sudah ketinggalan model.
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Oleh karena itu perusahaan tidak dapat memenuhi adanya 
permintaan pembelian dari langganannya sehingga akan 
mengurangi kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan. 
Jika hal ini berlangsung terus akan mengakibatkan keru 
gian bagi perusahaan.

3. Persediaan memegang peranan penting bagi suatu perusa
haan yaitu merupakan suatu unsur paling aktif karena 
terus menerus dibeli atau diproduksi atau dijual kemba 
li. Sebab itu persediaan yang ada harus selalu dikenda 
likan. Untuk persediaan barang-barang jadi, apalagi ji 
ka merupakan barang mode seperti halnya perusahaan se
patu ini, maka informasi mengenai aktivitas penjualan 
per jenis produk sangat diperlukan untuk mengetahui —  
perkembangan produknya karena tidak semua produk dapat 
terjual. Dengan mengetahui perkembangan produknya maka 
dapat segera diketahui produk mana yang lagi laku di 
pasaran dan mana yang sudah mulai menurun penjualannya 
sehingga perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan un 
tuk mengadakan perubahan produk ke model yang lebih ba 
ru. Dengan demikian kerugian akibat persediaan dapat 
diminimalkan.

4. Sistem dan prosedur yang diterapkan yang berhubungan 
dengan bahan baku secara keseluruhan belum diterapkan 
secara memadai sehingga prosedur yang ada tidak dapat 
menunjang sistem informasi yang diperlukan bagi pimpin 
an yaitu sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, mengo -
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lah, dan melaporkan data yang diperlukan oleh setiap 
tingkat manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan 
organisasi untuk pengembilan keputusan.

5. Sebab itu perlu diadakan perbaikan terhadap sistem dan 
prosedur yang berkaitan dengan bahan baku yakni dengan 
menggunakan formulir-fomulir pendukung yang merupakan 
sumber data yang diperlukan untuk menghasilkan informa 
si yang diperlukan bagi pimpinan. Dengan demikian akan 
tercipta sistem pengendalian intern yang memadai yang 
dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelev/engan 
terhadap bahan baku.

6. Terdapat ketidak seragaman antara satuan pencatatan da 
lam perintah produksi sampai dengan pelaporan hasil se 
lesai dengan satuan yang dicatat oleh bagian penjualan 
dan bagian pembukuan. Ketidak seragaman ini mengakibat 
kan pencatatan persediaan tidak pernah tepat dan benar 
walaupun pencatatannya sudah dilakukan oleh dua bagian 
terpisah sekalipun karena pembulatan angka-angka ada - 
lah jalan keluar yang ditempuh untuk mengkonversikan 
satuan kodi ke satuan lusin. Sebab itu perlu diadakan 
keseragaman terhadap satuan pencatatan persediaan un - 
tuk lebih menjamin adanya pencatatan persediaan yang 
tepat dan benar.

7* Kepala bagian produksi tidak pernah melakukan pencatat 
an mengenai pekerjaan dalam proses yang dilakukan oleh 
tiap-tiap bagian.
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8. Terdapat jenis bahan baku tertentu yang dibeli dalam 
bentuk gulungan, sedangkan penggunaannya dalam bentuk 
lembaran-lembaran yang sudah di'auka dari gulungannya 
kemudian dipotong-potong, sehingga terjadi ketidak co- 
cokkan antara satuan pencatatan pada saat dilakukan 
pembelian dan pada saat pemakaian. Hal ini harus diper 
hatikan karena akan mengakibatkan kesalahan pencatatan 
persediaan bahan baku.

9. Perusahaan belum mempunyai struktur organisasi yang 
formal, dengan demikian tidak ada job discription yang 
jelas. Tanggung jawab masing-masing bagian menjadi ti
dak jelas pula sehingga sering terjadi perangkapan tu- 
gas antar bagian. Akibatnya internal kontrolnya lemah 
dan informasi yang dihasilkan tidak relevan, tidak aku 
rat, tidak tepat waktu, dan tidak dapat dipercaya.

5.2. Saran
1. Kartu stock barang yang ada supaya disempurnakan dan 

digunakan secara kontinue kemudian perlu diadakannya 
kartu gudang yang pencatatannya dilakukan secara per - 
pectual. Dengan demikian terdapat pencatatan baik di 
APK maupun di APG sehingga setiap waktu dapat diadakan 
saling kontrol.

2. Disamping itu keseragaman mengenai satuan pencatatan
nya mulai dari memberi perintah produksi, pelaporan ha 
sil produksi sampai dengan pencatatannya di bagian pem

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM INFORMASI BAGI PIMPINAN ... INGGRIANI ELIM



91

bukuan dan bagian penjualan akan turut menunjang pro - 
ses pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dalam 
menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan*

3* Dalam memberi perintah produksi supaya menggunakan for 
mulir order produksi. Kemudian untuk mengetahui barang 
dalam proses yang dikerjakan oleh tiap-tiap bagian pro 
duksi perlu diterapkan penggunaan kartu pemindahan un
tuk tiap-tiap order produksi yaitu kartu yang akan me- 
nyertai pekerjaan dalam proses dari satu bagian ke ba
gian yang lain sampai proses produksi selesai dan dise 
rahkan ke gudang.

4. Untuk tiap-tiap bagian produksi perlu ditetapkan seo - 
rang mandor yang bertanggung jawab atas kelancaran pro 
ses produksi di tiap-tiap bagian dan mengawasi bahan - 
bahan yang dikerjakan di bagiannya tersebut.

5. Bagian penjualan berdasarkan buku penjualan sebaiknya 
membuat laporan penjualan per jenis barang per minggu 
yang pengklasifikasiannya sesuai dengan yang terdapat 
dalam buku penjualan. Laporan penjualan perjenis ba
rang perminggu ini bergunan untuk dapat mengetahui vo 
lume penjualan per minggu sehingga dapat diketahui 
perkembangan produknya.

6. Perlu ditetapkan standar volume penjualan perminggu , 
jika tidak mencapai standar maka untuk berproduksi kem 
bali perlu dipertimbangkan dahulu antara kepala bagian 
produksi, bagian penjualan, dan pimpinan.
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7. Untuk berproduksi kembali perlu ditetapkan tingkat per 
sediaan minimum*

8. Disamping laporan penjualan perjenis barang juga perlu 
diterapkan penggunaan buku kontrol produksi yang dibu
at untuk tiap jenis/model. Dengan buku kontrol produk
si maka kepala bagian produksi dapat mengetahui posisi 
barang-barang dalam proses dan barang jadi. Dengan de
mikian dapat disusun rencana produksi yang tepat sete
lah diketahuinya posisi persediaan secara tepat pula.

9. Perlu diterapkan penggunaan dokumen-dokumen pendukung 
untuk setiap sistem dan prosedur yang berkaitan dengan 
persediaan bahan baku sesuai dengan yang telah diurai- 
kan dalam bab II terdahulu, sehingga dapat menjamin 
adanya internal kontrol yang memadai dan. dapat dihasil 
kan informasi yang tepat bagi pimpinan dalam pengambil 
an keputusan selanjutnya.

10. Untuk menghindari kekeliruan pencatatan karena adanya 
perbedaan satuan pencatatan pada saat dilakukan pembe
lian dan pada saat pemakaian, maka sebaiknya jika bagi 
an penerimaan menerima bahan baku dari supplier, jum- 
lah gulungan yang tertera dalam laporan penerimaan ba
rang langsung dikonversikan ke jumlah lembaran.
Dengan demikian laporan penerimaan barang yang didis - 
tribusikan ke bagian-bagian lainnya sudah menunjukkan 
satuan pencatatan yang seragam sehingga sewaktu-waktu 
jika diadakan pencocokkan antara APK dan APG sudah me-
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nunjukkan adanya satuan pencatatan yang sama*
11. Diterapkannya struktur organisasi yang disertai dengan 

job discription yang jelas yang dijalankan secara kon- 
sekwen sehingga tanggung jawab yang saling bertentang- 
an sedapat mungkin dihindarkan. Dengan demikian dapat 
menjamin adanya internal Control yang memadai dan in - 
formasi yang dihasilkan adalah informasi yang tepat , 
berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan.
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