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 BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari perusahaan, serta yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya mengenai analisis perlakuan persediaan material dan 

pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT PLN Distribusi Jawa Timur, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran dan pencatatan 

persediaan material yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur telah sesuai dengan PSAK No. 14 revisi tahun 2015. PT PLN juga 

menyajikan persediaan material yang didalamnya terdapat penyisihan 

persediaan material. Akun penyisihan ini digunakan untuk menutup kerugian 

atas persediaan material yang tidak bisa digunakan akibat terjadi kerusakan, 

penguapan, aus, ketinggalan teknologi serta sebab lainnya. 

2. Pencatatan persediaan material telah diatur oleh buku panduan yang dibuat 

oleh PT PLN (Persero) yaitu Tata Laksana Gudang. Meskipun panduan Tata 

Laksana Gudang yang digunakan sudah baik namun tetap saja terdapat 

kendala pada laporan buku besar akuntansi persediaan material yang berbeda 

dengan laporan saldo fisik persediaan. Hal ini dikarenakan kurang 

maksimalnya koordinasi antar bagian/area dan user  belum menguasai aturan 

penginputan data dengan benar. Sehingga kendala tersebut dapat 

mempengaruhi hasil dari laporan posisi keuangan yaitu nilai persediaan pada 

laporan posisi keuangan disajikan terlalu rendah (understated). 

 

3.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang 

dapat dipertimbangkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur agar kinerja 

ke depannya diharapkan dapat menjadi semakin baik, efektif dan efisien 
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khususnya pada bidang Keuangan bagian Akuntansi Material. Adapun saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyajian persediaan material seperti pangakuan, pengukuran, dan penyisihan 

persediaan sudah baik. Maka diharapkan perusahaan lebih mematuhi 

prosedur-prosedur dari panduan yang telah ditetapkan. Sehingga pengendalian 

internal perusahaan khususnya tentang persediaan material dapat diawasi 

dengan baik. 

2. Perlu adanya sosialisasi untuk user gudang dan pihak vendor agar mengetahui 

penerapan prosedur penerimaan dan pengeluaran material dengan baik dan 

benar serta memahami panduan Tata Laksana Gudang . Sehingga diharapkan 

user gudang maupun pihak vendor lebih memahami panduan pergudangan 

yang telah berlaku. Hal tersebut ditujukan untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Komunikasi antar bidang dan 

bagian pada setiap Area atau kepada Vendor juga perlu ditingkatkan lagi 

dalam melakukan transaksi mutasi barang persedian. 
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