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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. PINDAD, maka 

penulis menarik berbagai kesimpulan antara lain :

1. Kebijakan perusahaan mengenai metode penilaian persediaan tidak 

menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), PT. PINDAD  

menggunakan metode rata-rata (Average), metode ini didasarkan atas 

asumsi banyaknya persediaan yang dimiliki PT. PINDAD dan karena 

kegiatan operasi dari perusahaan tersebut yang berbentuk manufaktur 

sehingga akan lebih tepat bila menggunakan metode rata-rata (Average).

2. Sistem pencatatan yang digunakan oleh PT. PINDAD yaitu sistem 

perpetual. Dengan sistem pencatatan perpetual, perusahaan dapat 

mengetahui jumlah persediaan tanpa harus melakukan perhitungan fisik 

terlebih dahulu. Sistem perpetual telah dilaksanakan dengan baik oleh 

perusahaan sehingga dapat mencerminkan nilai persediaan yang 

sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan.

3. PT. PINDAD telah menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata 

(Average) secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mempunyai 

pengaruh positif terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut misalnya 

mengurangi adanya window dressing atau mempercantik laporan 

keuangan dan hasil audit kantor akuntan publik atau laporan auditor 

independen.

4. Besarnya harga pokok penjualan (Cost of Good Sold) tidak terlalu 

berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya kecilnya laba Kotor  

yang diperoleh perusahaan. berdasarkan hasil perhitungan, laba kotor 

yang dihasilkan dengan harga pokok berdasarkan metode FIFO yaitu 

sebesar Rp 175.632.210.864,22 di tahun 2007 dan Rp 

147.388.359.074,66 di tahun 2006, untuk metode LIFO perusahaan akan 

This page was created using BCL ALLPDF demo software.

To purchase, go to http://www.bcltechnologies.com/allpdf/

http://www.bcltechnologies.com/allpdf/


viii

mendapatkan laba kotor di tahun 2007 sebesar 121.554.140.700,71, dan 

101.197.998.814,47 di tahun 2006 sedangkan dengan metode  Rata-rata 

tertimbang menunjukkan laba kotor di tahun 2007 sebesar 

144.730.456.485,07 dan 120.993.867.497,41 di tahun 2006. Beberapa 

hasil di atas menunjukkan nilai yang berbeda-beda, namun perbedaan 

atau selisih ini merupakan jumlah yang tidak signifikan. Berdasarkan 

hasil wawancara alasan dipilihnya metode average dalam PT. PINDAD 

yaitu karena banyaknya jumlah dan jenis produk yang dijual di 

perusahaan tersebut sehingga akan memudahkan dalam pencatatan dan 

perhitungan barang yang masuk dan barang yang keluar.

5.2 Saran

1. Perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan melakukan 

perhitungan fisik setidaknya dilakukan per semester dalam satu tahun 

untuk membandingkan pencatatan persediaan yang ada dengan kuantias 

barang di gudang, sehingga dapat dilakukan perbaikan bila terdapat 

perbedaan dan menghindari tindak kecurangan yang mungkin terjadi.

2. Perusahaan hendaknya tetap mempertahankan konsistensi dalam 

menerapkan sistem penilaian pencatatan persediaan barang dagangannya, 

walaupun terjadi pergantian manajemen. karena pergantian sistem 

penilaian pencatatan persediaan dapat menimbulkan selisih dalam laporan 

laba rugi dan opini terhadap laporan auditor independen. kalaupun ingin 

diganti alasannya harus rasional, dan lakukan penyesuaian agar tidak 

terjadi selisih yang signifikan dalam laporan laba-rugi.
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