
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengendalian internal persediaan oleh manajemen pada Black ID 

Clothing sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari : 

a. Lingkungan pengendalian 

1) Adanya pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi yang dapat dilihat 

dari cara penempatan karyawan. 

2) Adanya struktur organisasi yang jelas, sehingga masing-masing bagian 

mengetahui tugas dan wewenangnya. 

3) Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari 

pimpinan kepada bawahannya. 

4) Adanya kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang mengatur 

masalah kepagawaian.  

b. Perkiraan risiko yang ada 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi, yaitu diantisipasi dengan selalu 

menyempurnakan peraturan dan kebijakan, berusaha meningkatkan 

keahlian melalui pendidikan dan pelatihan kerja. 

2)  Karyawan harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.. 

3) Teknologi baru diantisipasi dengan menggunakan fasilitas internet untuk 

memudahkan dalam perolehan informasi. 

4) Adanya laporan yang memudahkan manajemen untuk segera mengetahui 

jika terjadi kesalahan. 

c. Aktivitas pengendalian 

1) Adanya pemisahan fungsi untuk setiap bagian yang aktivitasnya 

berhubungan dengan persediaan barang jadi. 

2) Perusahaan membuat kebijakan mengenai penyimpanan laporan dan 

catatan yang berkaitan dengan persediaan barang jadi. 

3) Perusahaan membuat kebijakan bagi karyawan sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 

 



 

d. Informasi dan komunikasi 

1) Informasi dan komunikasi dalam pengklasifikasian persediaan barang 

telah terjalin dengan baik antara bagian produksi dan bagian gudang. 

Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan surat jalan. 

2) Manajer sebagai media penghubung antara pimpinan puncak dan para 

karyawan selalu memberikan informasi yang diperlukan. 

3) Komunikasi antara pimpinan puncak dengan para karyawannya dilakukan 

dengan cara tertulis berupa laporan-laporan yang menyangkut aktivitas 

operasional perusahaan. 

e.  Pemantauan 

Kegiatan pemantauan dilakukan secara kontinyu dan secara berkala.  

2. Kegiatan pengelolaan persediaan barang jadi pada Black ID telah efektif, hal ini 

dapat dilihat dari : 

a. Penetapan tanggung jawab dan wewenang yang jelas terhadap    persediaan 

1) Perusahaan membuat struktur organisasi agar penetapan tanggung jawab 

dan wewenang lebih jelas. 

2) Tiap bagian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. 

3) Karyawan melaksanakan tugasnya sesuai posisi dan jabatan di 

perusahaan. 

b. Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik 

1) Peraturan dan kebijaksanaan dibuat berdasarkan struktur organisasi yang 

ada. 

2) Karyawan sebagian besar telah menaati aturan-aturan yang telah dibuat 

oleh perusahaan. 

c. Fasilitas penggudangan dan penanganan yang memuaskan 

1) Perusahaan menyediakan tempat sebagai gudang untuk menyimpaan 

persediaan barang jadi yang nyaman dan bersih. 

2) Perusahaan menyediakan juga fasilitas-fasilitas demi menunjang kegiatan 

usaha seperti alat elektronik agar karyawan dapat bekerja dengan baik. 

3) Karyawan memberikan pelayanan terbaik mereka agar konsumen merasa 

puas. 

d. Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang layak  

1) Barang yang dijual oleh perusahaan sudah diseleksi kelayakannya untuk 

dijual. 



 

2) Setelah kegiatan produksi, perusahaan melakukan pengklasifikasian 

terhadap barang yang layak dan tidak layak dijual karena terjadinya gagal 

produksi. 

e. Standarisasi dan simplikasi persediaan 

1) Perusahaan memiliki standar dalam menentukan barang yang memiliki 

kualitas baik untuk dijual. 

2) Persediaan barang jadi dibuat sesederhana mungkin pengklasifikasiannya 

agar dapat memudahkan para karyawan dalam mengaturnya. 

f. Catatan dan laporan yang cukup 

1) Seluruh kegiatan transaksi dicatat dan disimpan sehingga apabila suatu 

saat diperlukan, dapat digunakan sebagai bukti. 

2) Catatan yang penting harus melalui persetujuan atasan. 

g. Tenaga kerja yang memuaskan 

1) Penerimaan karyawan harus melalui tahap seleksi mulai dari wawancara 

hingga training selama 3 bulan. 

 2) Karyawan dilatih dan dididik untuk bekerja dengan baik sehingga 

pelayanan yang diberikan memuaskan pelanggan. 

3. Pelaksanaan pengendalian internal persediaan pada Black ID mamiliki peran 

besar dalam menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. Hal ini 

dapat terlihat dari : 

a. Mengamankan aktiva dan catatan perusahaan 

Tindakan yang dilakukan oleh Black ID antara lain : 

1) Melalui pengendalian fisik dan catatan atas persediaan barang jadi untuk 

memeriksa kesesuaian jumlahnya. 

2) Penggunaan komputer sebagai alat bantu pengolah dan penyimpan data. 

b. Mempersiapkan dan menyediakan data yang dapat diandalkan 

Dengan dilaksanakannya pengendalian internal persediaan barang jadi, 

diharapkan data-data yang terkait dapat menjamin ketelitian dan 

kebenarannya. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Black ID adalah : 

1) Setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang jadi selalu 

dicatat sebagai bukti transaksi yang sah. 

2) Adanya pemeriksaan yang berkesinambungan atas laporan-laporan yang 

berhubungan dengan persediaan barang jadi, misalnya dilakukan stock 

opname tiap akhir bulan. 



 

3) Adanya sistem serta prosedur pencatatan dan pelaporan atas transaksi 

perseiaan barang jadi. 

c. Meningkatkan efisiensi operasional 

Efisiensi dan efektivitas operasi persediaan barang jadi Black ID ditunjang 

dengan adanya :penggunaan computer dalam pengolahan dan penyimpanan 

data. Pembuatan dokumen dan laporan sampai dihasilkannya laporan laba-

rugi, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan barang jadi. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan 

Dengan diterapkannya berbagai sistem dan prosedur mulai dari proses 

produksi sampai penjualan barang jadi, sistem dan prosedur pencatatan dan 

pelaporan transaksi persediaan barang jadi, serta dilaksanakannya 

pengawasan yang berkesinambungan oleh masing-masing bagian, akan 

membuat Black ID dapat dengan mudah mencapai tujuan yang ingin dicapai 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memerikan saran-saran yang 

berkaitan dengan masalah persediaan barang jadi, sebagai masukan bagi Black ID, 

yaitu : 

1. Manajer harus selalu memeriksa surat jalan saat bagian gudang mengirimkan 

barang, apakah jumlah yang tertera pada surat jalan telah sesuai dengan jumlah 

yang dikirimkan, untuk menghindari risiko kehilangan atau salah perhitungan di 

masa yang akan datang. 

2. Manajemen selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan penjualan per 

bulannya pada pimpinan perusahaan. 

3. Manajer tiap divisi harus selalu mengawasi jalannya aktivitas operasional 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


