
B A B  V 

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraiari-uraian pada bab-bab sebelum- 
nya, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dan diberikan saran.

1. Kesimpulan

a. llipotesa kerja skripai ini seperti yang telah 

disebutkan di muka adalah ; Dengan adanya sistim 

informasi persediaan bahan baku dan produksi 
yang diselenggarakan dengan baiK, maka pimpinan 

aapat memperoleh informasi persediaan bahan oaku 

dan produksi yang lengkap serta disajikan dengan 

cepat dan tepat. Sistim informasi ini merupakan 

alat penunjang bagi pimpinan dalam hal perenca

naan, pengawasan, dan pengamoilan jteputusan pem- 

Delian bahan baku.

Sesuai dengan keadaari se&enarnya yang ada dalam 

perusahaan ini dapat aisimpulkan bahwa di dalam 
rangka melaksanakan kegiatan pembelian bahan ba- 
k.u  tidak didasarkan atas informasi yang lengkap 

dan tepat. Informasi yang tidak tersedia dalam 

perusahaan antara lain ialan informasi mengenai 

posisi persediaan ekonomis, iriiormasi mengenai 

perubahan dalam realisasi produksi, informasi

80

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTIM INFORMASI PERSEDIAAN AGUSTINA DWIRATNA



81

mengenai perubahan dalam realisasi kebutuhan ba- 

iian baku, Dengan tidak tersedianya informasi 

tersebut menyebabkan keputusan yang diamoil da- 
lam pelaksanaan kegiatan pembelian bahan oaku 

tidak inemenuhi sasarannya. Akibatnya terjadilan 

penumpukan persediaan bahan baku di gudang.

Dengan demikian hipotesa kerja yang telah dike- 
muitakan terbukti kebenarannya.

b. Sistiin informasi bagi pimpinan adalah suatu sis- 

tiiii untuk mengumpulkan serta mengolah data guna 

menghasilkan informasi yang akan digunakan oleh 

semua tingkat pimpinan di dalam inerencanakan dan 

mengawasi semua kegiatan perusanaan.

c. Data merupakan bahan mentah dari informasi, se- 

liingga tidak dapat digunakan dalam proses peng- 

ambilan keputusan.

d. Syarat utama untuk mengambil keputusan adalah 

tersedianya informasi yang dibutuhkan sebagai 

alat pembantu dalam proses pengambilan keputusan. 

Agar keputusan yang diambil tepat, maka informa

si yang tersedia harus tepat pula, Jadi kualitas 

Keputusan yang diambil tergantung kualitas in

formasi yang tersedia.
e. Paaa dasarnya laporan kepada pirapinan adalah 

penting sekali, yaitu sebagai 3uatu alat peraban- 

tu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan
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