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BAB

V

Kesiapulan. Dan. Saran

r.

KesimpuXais.
A* tfimimnya dalam setiap perusahaan. terdapat fungsi dasar
yaztg merupakan dasar pelaksanaaa pengendalian
perusahaan. yazrg bersangku.tan. azrtara lain

iirtem

r

- fungsi. peiLcatatan,
- fungsi penguasaan„
- fungsi. penyimpanan.
Pada prinsipnya fuagsi-fungsi itu tidak boleh
dalast satu tangan saja*

atau dengatt kata lain

pat muagkin harus: diadakan pemisahan. fungsi

berada
sedasecara

vertikal.

S'* Hengenai alat. pengendalian yajxg berupa struktur orSa
uls asi serta job description, yang tegas sudah dimili-.
ki sehingga keadaao. Ini raembantu. pengendalian khususoya pengendalian. pengadaanu
C* Kasalah. alat pengendali berupa sisteut akuntansi PT. "X1'
belum xaemiliki suatu. sistemi akuntansi yang sraiapu menberikaxt inforsiasi yang cukup serta up to date

bagi-

Etaaagement agar dapat nrenentukan. secara tepafc kebijak

sanaaiL yang akan ditempuh diraasa yang akan datang*
Pengendalian^ biaya bahan,

dari segi pengadaannya be

lum menperhatikan arti pentingnya dibentuk persediaan.
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mini Burnt atas suku cadang produksi.

Demikian

pula un

tuk bahan pembantu zaasih belum dibentuk persediaan

mi-

ttiwtim sehingga seringkali harus keburu waictu untuic membelinya iilta dibutuhlcan*

Hal yang telah dilakukan da

lam. rangka pengendalian bahan adalah dengan mengimportbahan baku

CKD

se jumlah tertentu untuk: tujuan stocks

Pencatatan persediaan pada Administrasi Persediaan Kantor tidak dihubungkan dengan posisi persediaan yang ter
cantua menurut harta gudang,
aya tidak sama.
perkonrponen,

karena dasar pencatatan -

Gudang aenggunakan dasar

pencatatan

sedang Administrasi Persediaan Kantor

menggunakan dasar per

CKD

CKD kit dianggap lengkap,

kit..
k eku rangan-kekurangan koapo--

aennya tidak' dicatat sebagai koreksi atas persediaan
CKD,

—

-

karena harga perkonrponen bahan import belum dite-

tapkan.

Demikian pula jika terjadi pemakaian taisbahan

diluar daitar Penyiapan Komponen ex CKD,

maka

inipun

tidak dibuku sehingga persediaan CKD sebenarnya telah dicatat terlalu tinggi.

Akibatnya posisi persediaan da

lam Laporan Keuangan menjadi tidak v/ajar.
Sebaliknya komponen yang diproses,
dangan £5%,

saat import ada ca-

cadangannya tidak dicatat,

sehingga

jika

cadangan tidak digumakan tidak sampai laporannya di Ke
uangan.
Menurut pendapat penulis ke tidak efiisienan pada

PT

"X,r dalam. pengadaan bahan terletak: pada tidak ada

a-

lat monitoring yang memadai dalam pemakaian bahan.
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- 88 Kerugian ini akan menghambat pasaran hasiL diesel un
tuk. bisa bersaing..
D* Adanya praktek-praktek yang kurang sehat sering

ter-

jadi dilapangan yang dilakukan. oleh Departemen Pelayan.
Pelanggan.
Penis ah.an £ungsi antara yang meainta dan yang aenibeli
tidak ada,

Sagian. Pelayan Pelanggan yang membutuhkan,

utelakukatt pengadaan sendiri.
Bisa terjadi adanya permintaan pengadaan yajarg^.dibuatbuat seolah-olah ntendadak^

dan harus dipenuhi segera*

Bisa juga terjadi pernaataam pengadaan yang sesungguh
nya permintaan itu tidak ada,

Bagian Pengadaan yang

merupakan- bagiam yang berwenang tidak bisa berbuat
apa-apa,

-

karena sudah dilaksanakan b a m Etelapor*

Pengechekan tidak bisa ailaksanakan.
rupakan. peayimpangatt- prosedur.

Tindakan ini 3 e

Kejadian tersebut ti

dak diketahui oleh pimpinan karena tidak aendapat Laporatt dag niemang' tidak dilaporkan oleh Bagian. Penga daam*

akibatnya pimpinan tidak bisa mengamibil tinda

kan.
Kerugian aklbat penyintpangaa prosedur,,

karena lentah-

aya pengendalian.
Penulis raelihat banyak penyimpaagan-penyimpangan
kecurangan terjadi,,

dan

tetapi. perusahaan masih untune.

Keuntungan ini akibat besaraya penjualan*

tetapi ji.-

ka suatu ketika penjualan menurun, maka kerugian-ke rugL an ini akan taapak.
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Harga tidak bisa bersaing,

karena terlalu. banyak penr-

borosan.-pemborosan akibat fungsi pengendalian. tidak

-

berjalan: wrajar.
Jika perusahaan- memiliki kembali pembebanan-pembebanan
biaya yang wajar dalam; arti standard ada*

analisa-ana

lisa penyimpangan: terus- dilakukan niscaya* perusahaanmanrpu bersaing.
Dalam kancah perekonomiaiu. yang serba sulit sudah wak tunya perusahaan. memusatkan perhafclan kearah itu*

II*

S a r a a
A* Sistem Akuntansi pada
kan. lagir

PT.

"X11 hendaknya dlsempuma

kalau. perlu diserahkan. kepada konsultan:

-

untuk menyempumakan*
B. Pengadaan bahan khususnya suku cadang produksi pembelian import,

hendaknya segera dipikirkan pembentukan

persediaan mj.nlm.umnya»

agar tidak terjadi

stagnasi

produksi harga karena kekurangan komponen satu. dua
ja*
C. Perihal posisi persediaan yang ailaporkan
poran. Keuangan,

hendaknya segera

dalam la -

dipikirkan

jalan

keluarnya untuk nenujn kepada angka yang wajar.
Hal. ini dapat ditempuh dengan memisahkan. gudang
jadi. dua bagia»r

masing^aasing untuk

men-

CKD Kit dan un

tuk komponen suku. cadang produksi*
Kemudian untuk komponen suku cadang produksi
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harus ditetapkao.

harganya

nen.

pihak. leveransir (KHD) untuk;

Mendesak.

untuk masiag-masing kompomeme-

rincL harga dari masing-masing komponen.
Setiap kekurangan komponen. pada

CKD k±t*

untuk

me—

lerLgkapinya dapat diambilkan dari gudang suku cadang ini.

Penganbilaimya dengaff- Bon Pengamhilan

Material

dan aetiap Bon Pengambilan Material harus dibuku.
Posisi persediaan^ pada Laporan Keuangan. dipisah

juga

menjadi dua bagian/pos sesuai dengan. keadaan- yang
pada gudang yaitu persediaan'

CKD Kit

dan

ada

persediaan

komponen suku cadang produksi.
Dengan. demikiafli akan. sama dengan- data gudamg

atau de—

ttgan kata lain posisi persediaaff- dapat didukung. dengan.
data dari gudang*

sehingga kewajaran attgka dapat

di.-

jamizu
D* Untuk mengatasi manusia-manusia pelaku sistem dan pro
sedur mau menaati aturan.-aturan yang ditetapkan

yaitu

dengan. pembinaan personil yang seksama sehingga

tidak

ada rasa s,aling merebut kekuasaan.
PLmpinan. harus- segera memikirkan cara bagaimana

agar

Departemen Pengadaan yang merupakan sumber adanya pe nyelewengaH*

bisa dibina.

Jika menghasilkan prestasi yanig baik dihargai dax* jika
salah diberi sanksi.

Agar tidak terjadi pandangan

fungsi-fungsi yang empuk dan kering,

harus dxpikirkam

adanya perpindahan tugas secara routine*

hanya

harus

diperhatikan disiplin keahlian yang dipunyai agar tidak
terjadi stagn&si jabatan.
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PT. X

PIMPINAN

Saipam & K e amanan.

Sekretaris

Komisi Teknik

Pem asaran

P e re n c . £
P en gen c.
Pem asaran

Peren a naari
Teknik

Penjuaian
1

P e re n c . &i
Pengend
Pen}uaJ="
an

A n a lisa
6c Prom o
s i Pem asaran

DEM/
Pem erin tah

Pengadaan

Layanan

P em b elia n

P e la n g gan

Produksi

Perencanaan &.
Pengen. Prod.

Sub trak

Kon

Perencanaan
Produksi

Pengendaiian
Produksi
; P cla y a n ia n T e k nik

Pabrikasi

Pem eliharaan

J

Pengawasan Mutu

Keuangan

Perencanaan
Pengawasan

Anggaran

Personalia
Umum

&

Pengadaan dc
Latihan

J .

1
Suku
Cadang

Pengadaan

Informasi T e k 
nik

JPabrikasi Korn
ponen

Pem eliharaan
Pabrik

re ra x 'ia n Mo- tor Diesel

Pem eliharaan

Perkakas

Lip engawasan Mutu

Keuangan
Akuntansi

&

A ,D .M . Persona
lia

Kesejahteraan &
Umum

Perakitan
Diesel Sec

1
Pelayan an P u rna 3ual

Cudang

Gudang <Jc
E xpedisi
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