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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Atas dasar pembahasan dan penguraian pada bab sebelumnya, maka 

penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada CV. ”AJ” Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengendalian intern persediaan bahan baku yang dilakukan pada CV. “AJ 

adalah sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi dan uraian tugas yang menggambarkan dengan 

jelas, pemisahan tugas serta pemberian wewenang dan tanggung 

jawab bagi setiap bagian 

b. Digunakannya dokumen-dokumen yang diotorisasi oleh manajer 

produksi yang berwenang sehingga mencegah pemakaian dokumen 

untuk kepentingan pribadi meskipun manajer produksi merangkap 

sebagai kepala gudang tapi harus ada persetujuan dari direktur 

perusahaan. 

c. Pengamanan atas gudang memadai, yaitu dengan adanya kepala 

gudang yang mengawasi persediaan yang keluar atau masuk dan 

petugas satpam yang menjaga gudang. 

2. Kelemahan-kelemahan yang penulis temukan dalam pengendalian 

persediaan bahan baku yaitu: 

a. Kepala gudang merangkap juga sebagai manajer produksi fungsi 

penerimaan dan fungsi penyimpanan. 

b. Dalam dokumen dan catatan transaksi permintaan, dan penyerahan 

hanya ada otorisasi yang tidak mendukung karena manajer 

produksi merangkap sebagai kepala gudang jadi hanya terdapat 

tanda tangan yang sama. 
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5.2 Saran 

 Sehubungan dengan pembahasan dan penguraian pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan oleh CV. “AJ” dalam melaksanakan 

pengendalian intern persediaan bahan baku. 

1. Mengintensifkan pengawasan melekat dan stock opname terhadap 

persediaan terutama bahan baku yang mengurangi kerusakan atau 

kehilangan akibat kelalaian dan penyelewengan. 

2. Pimpinan perusahaan harus memisahkan penanggung jawab bagi manajer 

produksi dengan kepala gudang. Hal ini akan dapat mengakibatkan 

terjadinya kecurangan dalam bertransaksi karena yang memberikan 

otorisasi cuma manajer produksi saja. 

3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persediaan harus di otorisasi 

juga oleh direktur. Karena apabila direktur tidak ikut dalam tanda tangan 

akan menjadi kecurangan dalam transaksi-transaksi seperti surat 

permintaan, surat penyerahan produk, surat retur bahan baku, surat keluar 

yang dilakukan oleh bagian manajer produksi merangkap tugas sebagai 

kepala gudang. Ini berarti akan merugikan  buat perusahaan yang akan 

dikelolanya. 

 Inilah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, semoga saran-saran 

ini dapat berguna dalam menyempurnakan pengendalian intern yang ada pada 

CV. “AJ” khususnya pada bagian persediaan bahan baku dan dapat mencegah 

berbagai kecurangan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. 

 

 


