
KESIHTOiAN DAN SARAH

Sebagal akhir dari uraian ini akan dikemukakan sua- 
tu kesimpulan beserta beberapa saran perbaikan dari bab - 
bab terdahulu, yang dlharapkan akan berguna bag! manage - 
ment tialsm penontuan langkah-langkah bsrikutnya*

1* Kesimpulan#

a. Sistim dan prosedur persediaan merupakan penjelnaan 
management policy yang ha rue dijadlkan pedoman ker- 
4a para karyawan dalam pengurusan persediaan, teru- 
tama borfimgsi sebagal alat koordinasi, komunikasi- 
dan kontrole intern dalam rangka kepenguruaan terse 
but#

b- Demi terciptanya koordinasi yang balk dan harraonis- 
diperlukan pertukaran informssi diantara para karya 
wan* balk secara vertikal maupun horizontal* 
Informasi yang disajikan harus cepat9 tepat dan be- 
nar karena ketidak tepatan informa ai akan mengaki - 
batkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pimpin 
an dalam hal persediaan*

- Hal ini terutama sekali akan sangat mempengaruhl * 
produksi serta kontinuitas perusahaan^
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Pengaturan sistim dan prosedur persediaan yang te - 
pat akan menciptakan kontrole Intern yang makaimaX- 
dan sangat berguna bagi pengaabilan keputusan (deal 
sion making)«

c« Dalam pengaturan sistim dan prosedur persediaan per 
lu diperhatikan Juf»a faktor pemisahan fung si, penga 
matan physik a tag persediaan, persamaan angka dari- 
beberapa sumber administrasi yang berbeda dan lain- 
lainnya.
Sehingga pengurusan Gudang yang balk, teratur dan - 
disertai dengan adoinistrasi persediaan digudang - 
maupun dikantor yang serasi, sangatlah diharapkan*

d. Kontrole terhadap wewenang pengurusan persediaan - 
yang didelegasikan kepada bavahan mutlak diperlukan 
oleh management untuk mengetahui sampai sejauh mana 
wewenang itu diterapkan, beserta penyimpangan-pe - 
nyimpangan yang telah terjadi*
Hal ini patut dilaksanakan, agar bilamana terjadi * 
penyimpangan-penytmpangan wewenang dapat segera di* 
ketahui dan diadakan perbaikan-perbaikan yang perlu*

e* Struktur organisasi serta Job description yang te - 
lah digariskan seringkali dilanggar sendiri oleh pi 
hak Direksl*
Sehingga soring terjadi benturan wewenang antara pi 
hak pelaksana dengan Direksi*
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Dalaa struktur organ!3aai raasih diraaa kurang oeng- 
gambarkan bentuk perusahaon secara lengkap, ada bo* 
berapa poeiai panting yang beluta tercakup dalam wa- 
dah ter sebut,

f • Seringkali terjadi kelambaton penyelecaian dokuaen- 
setiap transaksi, terutama tranaakal Has, yang mang 
aklbatkan kelambatan pada pembukuan*
Sehingga laporan^laporan yang diterima pimpinan 
ring terlambat dan tidak up to date lagi*

g* Dalao penerimaan bahan baku ternyata Bridge Scale - 
Operators kurang siap sebagai potugas inspection, * 
karena kurangnya inXormasi tentang Jadwal dan 4enln 
barang yang akan ditoriraanya dari Lever an sir*

h« Permintaan bahan baku merap©r£unakan auatu fomulir, 
yaitu Bon Permintaan, yang hanye satu lembar tenpa- 
copy*
Sehingga bagi petugas atau bagian yang bersangkutan 
tak tertinggal catatan tentang permintaan ter3 ®but*

1* Pemakaian torjaulir untuk suatu Jenis ter tent u yang**
4uga dipergunakan untuk keperluan jenis lain yang * 
berbeda fungsinya akan raenyulitkan administrasi* *» 
apabila tanpa diberi_ tanda/code khusua, -misalnya pe 
ngeluaran bahan pesbantu yang juga mempergunakan * 
formulir untuk bahan baku*

M H H  j
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a* Struktur organic ol dibuot oelengkap cungkln, mini* 
mal sampai tingkat ceksi dan dibuat dalam bahasa In 
donesia agar lebih ntudah diaangorti torutana bagi » 
para karyawan*

b« Job description yang mencantumkan wewenang, tugas ** 
dan tanggung jawab naein^-masins karyawan agar dip a 
tuhi, sehingga apahila terjadi hal-hal yang kurang- 
beres dapat aerapergunakan job description tersebut* 
sebagai titik tolak peoyelesaian*

c* Meriringat keterbatasan waktu dan kaoaopuan seat * 
orang (span of time) maka sebaiknya Direktur Utaca* 
membatasi keterlibatannya pada hal-hal yang bar si « 
fat rutin, cukup dilaksanakannya pekerjaan-*pekeria» 
an sebagai policy maker dan kontrole#

d* Bridge Scale Operators sebaiknya menerima terlebih- 
dabulu copy Surat Pesanan atau Kontrak sebelum ba * 
han baku da tang, sehingga petugaa tersebut dapat me 
ngatur Jadval serta persiapan penerlmaan barang da** 
ri lever ansir#,

Untuk lebih aengkongentrasikan pada tugas masing-ma 
sin^y make sebaiknya tugas inspection dibebankan ke 
pada Bridge Scale Operators tanpa ikut sertanya pe- 
tuga© bagian lain, olsalnya dari Logistic Popart -
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ment.
Hal ini juga sangat berguna untuk mendldik sese - 
orang lebih bertonggung 4avab terhadap tugas yang «* 
dibebankan kepadanya, tanpa adanya »otiva«i untuk * 
"bertanggung Jawab bereaJaen«

t* Pcnsahan suatu formulir (mlsalnya ) tak perlu
dlmlntakan kcpada pe^abat yang tingkatnya terlalu » 
jauh dan bukan merupakan ata&an yang bertanggung ja 
wab langtung a tad transakcl ter&ebut, mlsalnya Gene 
ral Manager, cukup dltanda tangani oleh Manager for 
Logistic*

g* Prlnelp "peabuat formulir harus aenyimpan copynya"^ 
ssbalknya ditarapfcan, karena hal Ini akan sumgu « 
rang! peker«Jaan tambahan/dobbel dan lebih efflsien* 
Oleh karena ltu pembuatan Bon Permintaan ©abaiknya- 
dibuat dalaia rangkap dua*

h, sebaiknya untuk peneriraaan hasil selesai dari Bagi* 
an Produksl mempergunakan formulir tersendlrli ter* 
plsah dari formullr yang selama ini dipergunakan ye 
ltu Bon Barang Masuk*
Oleh karena formullr yang terakhlr Ini berfungal se 
bagal formullr penerioa&n baran^barang dari luar 

“ perusahaan*
Deraikian juga penisahan antara formullr bahan baku* 
(utama) dengaa bahan p&nbantu, yang selama lnl mema

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTIM DAN PROSEDUR PERSEDIAAN ... MASHARIONO



kai catu jenis formulir yaitu Bon Barang Keluar*
1* JPembeli sebaiknya baru menanda tangani Surat Angkut 

an sebagai tanda terlna, setelah barang berada di • 
penjaga/portlr dan telah beres segala persyaratan * 
nya* Kemudian Surat Angkutan did! otribu sjiian kepada 
bagian-bagian yang bervenang*
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