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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil deskripsi bab sebelumnya dan pengamatan langsung 

selama praktik kerja lapangan terhadap persediaan di PT. Sucofindo (Persero) 

Cabang Surabaya, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. PT. Sucofindo (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa dan mengelola pergerakan bisnis persediaan bukan untuk 

menjualnya tetapi dengan menyalurkan ke pelanggan untuk kegiatan 

operasi. Sehingga PT. Sucofindo (Persero) diperoleh dengan melakukan 

pengadaan barang dan pembelian secara langsung dari produsen penyedia. 

2. Persediaan PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya sebagai bahan atau 

perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasi, bukan untuk dijual. 

3. PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya dalam pencatatan akuntansinya 

menggunakan sistem terkomputerisasi secara otomatis mengintegrasikan ke 

seluruh bagian manajemen menggunakan software Oracle. Disamping itu 

juga dilakukan pencatatan manual jika ada koreksi kesalahan. 

4. Sistem pencatatan persediaan yang diterapkan oleh PT. Sucofindo (Persero) 

adalah system pencatatan perpetual, dimana pencatatan persediaan 

dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan 

(perolehan dan pemakaian) sehingga jumlah persediaan akan diketahui 

secara akurat. 

5. Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh PT. Sucofindo (Persero) 

adalah Average Method atau Metode Rata-Rata, dimana setiap terjadinya 

perubahan jumlah persediaan barang, baik karena pembelian maupun 

karena adanya pengeluaran barang persediaan yang dilakukan oleh 

perusahaan, persediaan akan dinilai berdasarkan biaya rata-rata semua 

barang serupa yang tersedia selama periode tersebut 

6. Semua aturan mengenai pencatatan, penilaian, penyajian, dan 

pengungkapan persediaan pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya 
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telah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Dimana mereka 

menerapkan PSAK No. 14 tentang pengelolaan persediaan perusahaan 

tersebut. 

 

3.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara langsung denganpihak 

internal perusahaan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Sucofindo 

(Persero) Cabang Surabaya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahwa secara keseluruhan penerapan akuntansi terhadap persediaan 

material pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya sudah baik dan 

memadai, kedaan seperti ini harus dipertahankan untuk kemajuan 

perusahaan. 

2. Mengikuti perkembangan peraturan akuntansi yang ada di Indonesia seperti 

PSAK akan membantu memudahkan perusahaan dalam melakukan 

pencatatan, penilaian, penyajian dan pengungkapan agar persediaan agar 

mudah dalam mengelola persediaannya. 

3. Selalu memperhatikan 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. 
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