
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan

metode-metode penilaiaan persediaan yang diterapkan perusahaan dan

pengaruhnya terhadap laba kotor perusahaan, maka dapat diambil simpulan

sebagai berikut :

1. Metode pencatatan persediaan barang dagangan yang diterapkan pada

PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero Bandung

menggunakan sistem pencatatan perpetual. Yaitu semua pembelian dan

penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke akun

persediaan pada saat terjadi.

2. Metode penilaian persediaan barang dagangan yang diterapkan pada

PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero Bandung

menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaan barang dagangnya.

Metode FIFO ini menganggap bahwa barang yang masuk pertama akan

dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga dengan harga yang naik maka nilai

akhir persediaannya akan lebih besar, harga pokok penjualan menjadi

lebih kecil dan akhirnya menghasilkan laba yang besar.

3. Perbedaan antara teori dan praktek adalah sebagai berikut metode

penilaian persediaan yang selama ini digunakan oleh perusahaan sudah

sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Perusahaan juga telah

menerapkan metode FIFO ini secara konsisten dari tahun ke tahun.

4. Dari perhitungan laba kotor dengan menggunakan metode FIFO tersebut

terlihat cabang Sukabumi yang paling tinggi laba kotornya dan terlihat

juga bahwa perputaran persediaan paling cepat untuk bulan januari 2008

adalah cabang Bandung.



5.2 Saran

Setelah mengadakan penelitian, pembahasan dan pengujian hipotesis

terhadap PT. PPI, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat

digunakan sebagai pertimbangan ataupun masukan bagi manajemen perusahaan,

yaitu :

1. Agar perusahaan senantiasa menjaga konsistensi terhadap kelangsungan

sistem pencatatan serta metode penilaian persediaannya yang sudah

dilaksanakan dengan baik. Karena dengan menggunakan sistem pencatatan

perpetual dan penilaian persediaan barang dagangan menggunakan metode

FIFO untuk perusahaan telah sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini.

2. Sebaiknya stock persediaan untuk cabang yang perputaran persediaannya

rendah dengan memperhatikan iron stock dapat dialihkan ke cabang yang

perputaran persediaannya cepat. Untuk memenuhi kebutuhan akun

persediaan dan agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan, yakni

menghasilkan keuntungan yang maksimal atau yang diharapkan.


