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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan controller 

dalam pengelolaan persediaan bahan baku guna menunjang kelancaran proses 

produksi dapat diambil kesimpulan: 

1. Pengelolaan persediaan bahan baku PT.Sinar Tangerang Steel telah efektif dan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan kebutuhan bahan baku 

perencanaan kebutuhan bahan baku dibuat berdasarkan rencana produksi 

yang telah disusun sebelumnya oleh manajer produksi atas dasar pesanan 

yang diterima perusahaan. Dengan adanya perencanaan kebutuhan bahan 

baku yang cukup memadai, maka proses produksi PT.Sinar Tangerang 

Steel berjalan dengan lancar. 

b. Pengendalian bahan baku 

Pengendalian bahan baku di PT. Sinar Tangerang Steel dilakukan dengan 

pengendalian akuntansi, pengendalian fisik persediaan dan teknik-teknik 

pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi dilakukan melalui 

pelaksanaan prosedur - prosedur yang telah ditetapkan yaitu: 

1) Prosedur permintaan, pembelian dan penerimaan bahan baku. 

2) Prosedur penyimpanan dan pengeluaran bahan baku. 

3) Pencatatan dan penilaian persediaan bahan baku 

4) Teknik-teknik pengendalian akuntansiyang terdiri dari penetapan titik 

persediaan minimum dan maksimum , penggunaan rasio perputaran 

persediaan, pertimbangan manajemen dan pengendalian  budgeter. 

2. Kelancaran proses produksi sudah memadai. Hal ini diketahui dengan: 

a. Terpenuhinya rencana produksi dan tidak ada kekurangan bahan baku 

yang dibutuhkan selama produksi.  

b. kualitas produksi sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan 

proses produksi dapat selesai tepat pada waktunya. 
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Hal ini terlihat dari tepenuhinya rencana produksi pipa dari jenis bahan 

rill/coil besi pada tahun 2005.  

3. Proses produksi dikatakan lancar apabila Controller PT.Sinar Tangerang steel 

cukup berperan dalam pengelolaan persediaan bahan baku yang ditandai 

dengan:  

a. Controller PT.Sinar Tangerang Steel menjalankan fungsinya dalam 

perusahaan, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi 

pelaporan, fungsi akuntansi dan tanggung jawab lainnya dengan cukup 

memadai. 

b. Controller PT. Sinar Tangerang Steel cukup berperan dalam kegiatan 

pengelolaan persediaan bahan baku, yaitu dengan: 

1) Membantu menetapkan kebijakan persediaan bahan baku 

2) Koordinator dari rencana usaha, memastikan bahwa telah 

dikembangkan tingkat persediaan bahan baku dan investasi yang 

realistis. 

3) Menyelanggarakan pencatatan persediaan 

4) Menyiapkan dan menerapkan prosedur pengendalian. 

5) Menyiapkan dan menarbitkan laporan persediaan periodic secara 

regular. 

6) Menetapkan pengendalian intern. 

7) Mengawasi opname fisik persediaan. 

8) Menetapkan metode perhitungan harga pokok persediaan dan arus 

bahan. 

9) Memastikan ketaatan terhadap perlakuan pengungkapan metode 

pernilaian persediaan. 

4. Controller di PT.Sinar Tangerang Steel memiliki kualifikasi yang baik, yaitu: 

a. Mempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun dan 

membuat laporan akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan dapat 

dimengerti oleh pengguna laporan. 

b. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membina hubungan 

dengan semua tingkatan manajemen, dan juga terbuka dalam menerima 
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saran dan kritikan yang ada, bahkan controller akan meminta bantuan 

kepada orang yang memahami bidangnya apabila mengalami kesulitan. 

c. Memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian. 

d. Mengembangkan dan memelihara prosedur sistem pengendalian internal 

yang memadai sehingga laporan mencerminkan kondisi keuangan dan 

hasil uasaha perusahaan. 

e. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan fungsi perpajakan, 

mengadakan dan menata program asuransi, seperti asuransi kesehatan, 

kebakaran, dan jamsostek. 

5. Berdasarkan data realistis produksi pipa dari jenis bahan roll/coil besi 

diketahui bahwa realisasi produksi pipa secara total mengalami penurunan.hal 

ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pesanan yang diterima perusahaan, 

khususnya selama dua tahun terakhir. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan, 

yaitu : 

1. Controller perlu lebih efektif dalam proses pengendalian dan lebih serius 

dalam menindaklanjuti terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu pengaruh dari dalam maupun 

dari luar perusahaan, seperti perubahan mata uang asing, kenaikan biaya-biaya 

yang berhubungan dengan produksi, dan lain sebagainya, sehingga selisih 

antara anggaran dan realisasi dapat ditekan seminimal mungkin. 

2. controller membahas penyebab menurunnya realisasi produksi pipa selama 

dua tahun terakhir dengan manajer penjualan dan memberikan saran agar 

realisasi produksi pipa ditahun-tahun mendatang bisa meningkat. Dalam hal 

ini, penulis menghimbau agar manajer penjualan membina hubungan yang 

lebih baik dengan para pelanggan, agar mempertahankan pelanggan yang telah 

ada maupun mencari pelanggan baru agar realisasi produksi bisa meningkat. 
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3. Disamping hal tersebut, ada baiknya jika controller  PT. Sinar Tangerang 

Steel berkomunikasi dengan manajer produksi dan memastikan bahwa 

manajer produksi bisa lebih menjamin proses produksi berjalan sesuai dengan 

rencana. Hal ini dimaksudkan agar jumlah produk gagal akibat proses yang 

tidak sesuai dengan yang seharusnya bias ditekan seminimal mungkin 

4. PT. Sinar Tangerang Steel sebaiknya dalam memberikan penghargaan kepada 

manajemen yang kinerjanya memuaskan jangan hanya dalam bentuk yang 

sifatnya tidak resmi seperti ucapan terima kasih dari kepala divisi atau 

tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Sebaliknya bagi manajemen yang 

kinerjanya kurang memuaskan, PT. Sinar Tangerang Steel masih kurang 

dalam memberikan sanksi. Sehingga masih ada karyawan yang kurang 

termotivasi untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.    

5. Sebaiknya analisis persediaan  yang digunakan perusahaan adalah pendekatan 

produksi just in time (JIT),yang keseluruhan tujuan produk JIT adalah 

memasok produk yang diperlukan, saat diperlukan dan dengan jumlah yang 

diperlukan.karena dengan menggunakan pendekatan EOQ dianggap 

pemborosan, sedangkan JIT berusaha meminimalkan persediaan barang dalam 

proses pada tingkat yang tidak signifikan dan cara produksi yang dilakukan 

dengan menggunaan pendekatan JIT biasanya terstruktur sehingga 

perhitungan harga proses dapat digunakan untuk menentukan biaya produk.   

6. Dan untuk mesin produksi tindakan pemeliharaan dan perbaikan mesin 

produksi yang sudah dilakukan oleh PT. Sinar Tangerang Steel selama ini 

sudah memadai hanya saja karena kondisi dan usia mesin yang sudah agak tua 

sering mengakibatkan mesin mengalami keerusakan. Untuk itu penulis 

menyarankan alangkah lebih baik kalau perusahaan dapat mesin yang baru 

dan pembangkit listrik, agar kemacetan atau keterlambatan produksi yang 

disebabakan oleh mati atau rusaknya mesin produksi dapat dikurang.    

 

 

 

 


