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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada RSUD Arifin 

Achmad pekanbaru setelah melakukan analisis data yang ada serta 

membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, dari itu penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang ada pada RSUD Arifin Achmad 

ini sudah menerapkan sistem ini namun masih secara manual. Akan 

tetapi, Instalasi Farmasi ini mempunyai peran penting bagi RSUD Arifin 

Achmad dimana semua keperluan persediaan RSUD seperti alat medis 

maupun obat – obatan, serta keperluan yang lainnya telah menjadi tugas 

dari Instalasi Farmasi ini.  

2. Dalam pencatatan persediaan Obat – obatan di Instalasi Farmasi RSUD  

ini menggunakan dua metode yaitu metode FIFO dan FEFO. Dimana 

FIFO merupakan obat yang datang terlebih awal harus dikeluarkan 

terlebih dahulu. Sedangkan  FEFO adalah obat yang paling mendekati 

awal kadaluarsa maka itu terlebih dahulu yang dikeluarkan. Baik metode 

FIFO maupun FEFO maka harus menjaga kualitas barang yang tersedia 

untuk dijual sehingga obat yang tersedia dapat terjaga dengan baik. 

Selain itu juga akan mempermudah dalam melakukan perhitungan stock 

obat yang ada digudang. 
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3. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Persediaan yang ada di RSUD Arifin 

Achmad masih dilakukan secara manual dimana Instalasi Farmasi RSUD 

Arifin Achmad melaporkan kebagian Akuntansi dalam bentyk hasil 

rekapan semua menyangkut persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan RSUD Arifin Achmad misalnya Obat – obatan, Alat 

kesehatan dan lain sebagainnya. 

 

3.2 Saran 

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran dan harapan yang mudah-mudahan dapat 

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada Pihak RSUD Arifin 

Achmad untuk lebih cermat dalam melakukan pengelolaan persediaan dimasa 

yang akan datang. Saran – saran tersebut adalah : 

1. Instalasi Farmasi RSUD Arifin Achmad harus mempertahankan metode 

– metode terkait penyimpanan dan pendistribusian agar meminimalisir 

kerugian yang kemungkinan bisa saja terjadi. 

2. Dijaman yang sudah maju ini disayangkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi yang diterapkan Instalasi Farmasi RSUD Arifin Achmad ini 

masih menggunakan secara manual dan sebaiknya Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan diterapkan secara terkomputerisasi. Jadi, setiap ada 

laporan dan data sudah bisa langsung mengakses melalui aplikasi SIA 

yang sudah terkomputerisasi. 


