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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Kesimpulan tersebut

perlu dikemukakan guna memperoleh satuan pegangan yang dapat dijadikan

bahan pengetahuan dari masalah yang dibahas dan saran-saran diharpakan dapat

bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu memecahkan masalah –

masalah yang berhubungan dengan menentukan persediaan perusahaan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan mengenai

pencatatan dan pengelolaan atas persediaan gudang pada CV. Setia Abadi, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode pencatatan yang digunakan oleh CV. Setia Abadi dalam

mencatat persediaan barang yaitu dengan menggunakan metode fisik (

physical inventory method / periodic system) yang dilakukan setiap

satu bulan sekali, dan metode penilaian yang digunakan CV. Setia

Abadi dalam menentukan harga pokok penjualan berdasarkan metode

biaya (cost) yaitu menggunkan metode FIFO ( First In, First Out),

barang yang pertama masuk atau dibeli merupakan barang yang

pertama keluar atau dijual.

2. Pengelolaan persediaan gudang yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi

dengan cara penyajian, pengungkapan persediaan barang yang

disajikan dalam laporan keuang telah sesuai dengan prinsip akutansi

yang berlaku umum di Indonesia dan pengendalian atas persdiaan

barang telah memadai, dengan adanya perhitungan fisik setiap satu

bulan sekali sehinnga mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan

barang di gudang.

3. Dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang disajikan

telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang didasarkan pada Standar
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Akuntansi Keuangan perusahaan dan PSAK No.14 mengenai

persediaan.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas

penerapan atas pencatatan dan pengelolaan persediaan gudang pada

CV. Setia Abadi, maka penulis mencoba memberikan saran-saran

yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan

tugasnya lebih lanjut :

1. Mengikuti perkembangan peraturan akuntansi yang ada di

indonesia seperti PSAK akan membantu memudahkan perusahaan

dalam melakukan pencatata dan pengelolaan agar persediaan yang

dimiliki mudah dalam mengelola.

2. Selalu memerhatikan kelengkapan surat-surat yang berhubungan

dengan persediaan, hal ini akan sangat membantu untuk

mempermudah pencatatan dan pemeriksaan jumlah persediaan

yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini juga akan membantu dalam

meminimalisir kesalahan dalam menghitung persediaan.


