
BAB V 

KESIMPULAK DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian secara t e o r i t is  dan gamba 

ran praktis pada bab-bab terdahulu maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Bahwa hipotesa kerja  yang dikemukakan pada bab pen- 

dahulUan,setelah diadakan pengujian ternyata benar 

yaitu  dengan diterapkaimya sistim  dan prosedur yang 

tepat d iserta i dengan pengendalian in tern  yang mema 

dai didalam mengelola persediaan bahan baku, antara 

la in  m eliputi prosedur pencatatan yang berkaitan de 

ngan a k t if ita s  pemakaian bahan baku dan prosedur 

pencatatan yang berkaitan dengan dengan a k t i f i ta s  

pembelian bahan baku, maka tujuan perusahaan dida

lam mengelola persediaan bahan baku akan terpenuhi. 

Dengan demikian tindakan-tindakan yang mengarah pa 

da pemborosan, kecurangan dan penyelewengan dapat 

segera ditekan dan d iperkecil.

2. Pada dasarnya syarat-syarat untuk sistim  pengendali 

an in tern  atas pengeluaran bahan baku dari gudang 

menghendaki bahwa setiap pengeluaran atau penyerah- 

an harus ada bukti permintaan bahan baku yang dise 

tu ju i dan disyahkan oleh pejabat d iluar bagian Gu

dang yang mempunyai wewenang untuk itu . Sedangkan

69

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGETRAPAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN... SRI RAHAYU



70

dalam. perusahaan yang bersangkutan sering te r jad i 

pengambilan. bahan baku dari gudang tidak berdasar

kan bon pengambilan bahan akan tetap i setelah ba

han baku tersebut diambil dan kemudian diperguna - 

kan dalam. proses produksi, baru seksi Pabrikasi 

membuat bon pengambilan bahan untuk Bagian Gudang,

3.* Tidak sempurnanya sistim  dan prosedur yang ada d i

dalam mengelola persediaan bahan baku menyebabkan 

menumpuknya jumlah persediaan bahan baku yang ada 

di gudang. Hal in i  disebabkan terdapat pembelian 

bahan baku yang dilakukan oleh Kepala Bagian t*ro - 

duksi tanpa mengadakan peninjauan ke gudang untuk 

mengetahui sisa persediaan yang masih ada, ^edang- 

kan wewenang untuk melakukan pembelian bahan baku 

tersebut seharusnya beraaa pada Bagian Pengauaan.

4 . Pengaturan atau penyusunan bahan baku yang tidak 

teratur didalam gudang penyimpanan, hal in i  dapat 

men&kibatkan terjadinya kesulitan dalam pencarian 

bahan baku yang dibutuhkan dan disaiaping itu  menga 

kibatkan timbulnya biaya-biaya la in  karena rusak - 

nya barang persediaan tersebut,

3- Pencatatan yang terlambat dalam pembuatan laporan

oleh bagian Gudang mengakibatkan para pelaksana pe
\

ngendali persediaan bahan baku akan menerima in fo r  

masi yang salah mengenai pos is i persediaan bahan 

baku. Hal in i  te r lih a t pada :
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