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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan 

beberapa metode penilaian persediaan barang dagang dan pengaruhnya terhadap 

laba kotor, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ternyata tidak terdapat perbedaan nilai 

persediaan akhir barang dagang berdasarkan metode FIFO, LIFO, dan Rata-

rata Tertimbang. Hal ini disebabkan karena harga pembelian pada periode 

yang penulis teliti tidak mengalami kenaikan atau penurunan harga. 

Berdasarkan hasil perhitungan, metode FIFO menghasilkan nilai persediaan 

akhir paling tinggi, sedangkan metode LIFO menghasilkan nilai persediaan 

akhir paling rendah. Sementara itu metode Rata-rata Tertimbang 

menghasilkan nilai persediaan akhir yang berada antara metode FIFO dan 

metode LIFO. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ternyata tidak terdapat perbedaan harga 

pokok penjualan berdasarkan metode FIFO, LIFO, dan Rata-rata Tertimbang. 

Hal ini disebabkan karena harga yang dibayarkan untuk barang dagang tidak 

berfluktuasi secara signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan, metode FIFO 

menghasilkan harga pokok penjualan paling rendah, sedangkan metode LIFO 

menghasilkan harga pokok penjualan paling tinggi. Sementara itu, metode 

Rata-rata Tertimbang menghasilkan harga pokok penjualan yang berada antara 

metode FIFO dan metode LIFO. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa 

tidak terdapat pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba kotor yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena harga pembelian pada 

periode tersebut untuk setiap barang dagang sama. Berdasarkan hasil 

perhitungan, laba kotor yang dihasilkan dengan harga pokok berdasarkan 

metode FIFO, LIFO, dan Rata-rata Tertimbang menunjukkan nilai yang 
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berbeda-beda, namun perbedaan atau selisih ini merupakan jumlah yang tidak 

signifikan. 

 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran atas hasil pembahasan dan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan dapat menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam mencatat 

persediaannya. Dengan sistem ini, nilai dan jumlah atas kuantitas dari suatu 

persediaan dapat diketahui karena sistem perpetual mencatat setiap terjadinya 

penambahan dan pengurangan persediaan. Dengan sistem pencatatan 

perpetual, perusahaan dapat mengetahui jumlah fisik barang setiap saat. 

2. Perusahaan harus berhati-hati dalam memilih dan menerapkan metode 

penilaian persediaannya karena harga pembelian untuk setiap barang dalam 

suatu periode akuntansi terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau 

penurunan harga. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya data yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif 

lama dibandingkan dengan yang penulis lakukan. 
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