
KESIMPULAN DAW SARAI?

Berdasarkan uraian terdahulu. pada Bab ini penulis 
•akan menarik kesimpulan isi skripsi guna memberi saran -.ia 
ran perbaikan sebagai hasil dari pada pembahasan yang te-

lah dilakukan.

1. Kesimpulan
1.1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan 

pada Bab IV, terbukti bahwa hipotesa kerja yang 

diajukan pada Bagian Pendahuluan adalah benar.

1.2. Sistim Akuntansi terdiri dari 2 pengertian yang 
saling berhubungan erat yaitu pengertian sistim 
dan prosedur.

1.3. Dalam arti luas sistim internal control (sistim 
peilgawasan intern) dapat dibedakan atas pengawas- 
an yang bersifat Accounting dan Administrativ.

- Pengawasan Accounting meliputi rencana organisa 
3i dan semua cara dan prosedur yang terutama me 
nyangkut dan berhubungan langsung dengan peng- 
amanan harta milik dan dapat dipercayainya ca- 
tatan keuangan perusahaan.

- Pengawasan administratif meliputi rencana orga-

nisasi dan semua cara dan prosedur yang teruta-

ma menyangkut effisiensi usaha dan ketaatan ter 
hadap kebijaksanaan Pimpinan perusahaan dan pa-
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da umumnya tidak: langsung berhubungan dengan ca 
tatan-catatan keuangan.

1.4. Sistim internal control yang memuaskan, didalmnya 
tercermin :

a, Satu bagan orgaMsasi dimana terdapat pemisah*-

an fungsi secara tepat,

b, Sistim pemberian wewenang aerta prosedur penca 
tatan yang layak agar tercapai pengawasan ac-

counting yang cukup atas aktiva, utang-utang , 
pendapatan dan biaya. .

c, Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam 

jnelaksanakan tugas can fungsi setiap bagian or 
ganisasi dan

d, Pegawai-pegawai yang kwalitasnya seimbang de- 
hgan tanggung jawabnya.

1.5. Pengawasan atas persediaan terdiri dari pengawas-

an phisik, pengawasan akuntansi dan pengawasan a - 
kan jumlah yang dibutuhkan.

1.6. Didalam sistim akuntansi persediaan yang baik, 
tercennin adanya sistim pengawasan intern yang 
memadai guna melindungi harta milik perusahaan.

1.7. Salah satu prinsip pengawasan intern atas pembeli 
an adalah diadakan pemisahan fungsi yang jelas un 
tuk fihak yang :

a, Meminta pembelian.

b, Melakukan pembelian.

c, Menerima barang*
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d. Menyimpan barang.

e. Mencatat terjadinya pembelian dan timbulnya hu

tang.

f. Mengeluarkan uanr; untuk membayar pembelian (hu

tang). ' ■

1.8. Dalam penyerahan bahan baku berlaku prinsip bahwa 

penyerahan barang-barang dari gudang dengan alas*- 
an apapun inisiatifnya tidak boleh berasal dari 
Kepala Gudang, Kepala Gudang hanya sebagai penyim 
pan barang. Karena itu untuk mengeluarkannya seba 
iknva diberi perintah tertulis kepada Kepala Gu-

dang.

1.9. Dengan penyimpanan dan pengaturan yang baik terha 
dap bahan baku akan :

- Memudahkan pengambilan bahan baku dengan cepat, 
jika sewaktui-waktu diperlukan.

- Memudahkan dalam perhitungan phisik.

- Dapat diketahui jumlah dan jenis bahan baku di- 
gudang karena telah disatukannya bahan tersebut

- Menghindari timbulnya berbagai kerugian, karena 
dengan penyimpanan bahan baku yang baik, kwali-

tas barang akan terjamin dan biaya penyimpanan- 
dapat ditekan serendah mungkin.

1.10.Untuk mempermudah pengawasan persediaan sebaiknya 
dipergunakan sistim pencatatan persediaan dengan 
metode perpetual inventory, yakni suatu cara pen-

catatan yang mengikuti setiap perubahan jumlah
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dan harga dari persediaan tersebut. Dalam prose-

dur ini digunakan rekening persediaan, kartu per 
sediaan, kartu gudang/kartu barang yang masing -

masing dapat saling mengawasi saldo persediaan 
yang ada.

1.11, Sistim Akuntansi persediaan bahan baku pada peru 

sahaan ini yakni sistim dan prosedur pembelian - 
dan penerimaan bahan baku, prosedur ^permintaan

dan pengeluaran bahan baku, prosedur penyimpanan 
bahan baku serta prosedur pencatatan bahan baku

masih belujn sempurna sehingga pengawasan intern

atas persediaan tersebut kurang aemadai. Hal ini 
' terlihat pada :

- Adanya perangkapan fungsi oleh Kepala Gudang, 
yang bertugas pula mengadakan pembelian dan pe 
nerimaan bahan baku sehingga tidak adanya sis- 
ti n pengawasan yang 3eharusnya dilakukan oleh 

bagian pembelian dan bagian pembukuan terhadap 
gudang bahan baku. Hal ini dapat menimbulkan - 
kecurangan-kecurangan pada bagian gudang dima 
ma dapat terlihat dengan seringnya terjadi per 
bedaan antara perhitungan phisik bahan baku de 
ngan laporan persediaan yang dibuat oleh bagi-

an gudang untuk satu periode tertentu. Perbeda 
an ini dapat pula disebabkan oleh karena ter - 
turapahnya bahan baku pada saat penimbangan/pe** 

mindahan ke drum lainnya.
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- Kepala Gudang dapat membeli bahan baku tanpa 
persetujuan dari Kepala Bagian Produksi, karena 
dalam melaksanakan pembelian, Kepala gudang da-

pat melakukannya hanya dengan persetujuan seca<r 
ra lisan dari Kepala Bagian Produksi.

- Tidak adanya bukti permintaan yang kuat dari ba 
gian produksi untuk setiap permintaan barang. 
Kepala Gudang hanya membuat Bon Barang Keluar , 
berdasarkan permintaan secara lisan dari petu ~ 
o;as bagian produksi dalam rangkap 1, sehingga 
bagian produksi maupun bagian pembukuan tidak 
menerima informasi untuk setiap pemakaian bahan 
baku.

- Penyimpanan dan pengaturan drum-drum yang berbe 
da ukuran isi dan jenis bahan bakunya masih be-

lum sempuma. Hal ini menyebabkan sulitnya petu 
gas gudang -Talam mengambil bahan baku dengan ce 
pat serta perhitungan phisik tak dapat dilaku - 
kan dengan mudah.

- Tidak diikutinya saldo persediaan untuk setiap- 
jenis bahan baku baik di gudang maupun di bagi-

an pembukuan, berakibat tidak adanya tindakan - 
pengawasan oleh kedua fungsi tersebut. Sehingga 
jika ada kekeliruan-kekeliruan/kecurangan-kecu- 
rangan yang dilakukan oleh bagian gudang, bagi-

an pembukuan tidak dapat mengetahuinya.

1.12. Dengan diterapkannya sistim akuntansi persediaan
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yang baik terhadap bahan baku yakni sistim akun- 
tansi yang didalamnya mengandung sistim pengawas 
an .intern yang memuaskan maka diharapkan masalah 
-maaalah tersebut diatas dapat teral isi atau di- 

minimalisir.

2. Saran

2.1. Pada perusahaan ini masih perlu adanya penyusunan 
siatj.a dan prosedur yang memuaskan terhadap perse 
di&an bahan baku sehingga perlindungan terhadap - 
aktiva yang dimiliki :iapat lebih ter.jamin karena 

adanya pengawasan yang cukup atas persediaan ter-

sebut.

2.2. Bagian Pembelian yang terpisah dari Bagian Gudang 
perlu diadakan pada perusahaan ini. Bagian terse'*- 
but dapat bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Produksi. Dengan demikian tugas Kepala Gudang men

' jadi lebih ringan serta pengawasan yang baik ter-

hadap bagian £-»dang dapat dilakukan oleh masing- 
masing fungsi tersebut.

2.3. Perlu adanya penyempumaan dan penegasan atas tu-

gas masing-masing bagian terutama untuk Kepala Ba 
gian Produksi, Kepala Urusan Gudang Bahan Baku , 
serta Bagian Pembukuan. Juga perlu ditambahkan 
adanya fungsi bagian pembelian yang khusus mena: - 
ngani pembelian kebutuhan perusahaan. Dengan demi 
kian tanggung jawab dan wewenang masing-masing ba
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g ia n  dalam h a l  pengawasan p e rse d ia a n  mcnjad.i l o  -

bih j e l a s .

2»4 ,  Dalam h a l  melaksanakan pem belian, supaya Bagian  

■f!ud&ng membuat s u r a t  perm intaan pembelian yang di 

ajukan kepada Bahian P em b elian . Atas d a s a r  s u r a t  

i n i  Bahian Pem belian melaksanakan pembelian de-

ngan membuat Order Pem belian yam: t e l a h  d i s e t u j u i  

oleh K epala Bahian P ro d u k si .

2 . 5 .  Laporan penerim aan untuk s e t i a p  bahan baku yang 

d i te r im a  h aru s  d ib u a t  oleh  Radian Gudang dalam  

rangkap 3 yang d ik ir im  ke Bagian Pem belian , Pembu 

kuan dan a r s i p  Bagian Gudang.

2 .  f-. P e tu g as  penghitung-.di b ag ian  gudang a g a r  , s .e la lu  

d i i k u t  s e r t a k a n  pu la  dalam h a l  menghitung/menim- 

bang bahan baku yang d i t e r i m a ,

2 . 7 .  F a k tu r  Pem belian a g a r  d i ta n d a ta n g a n i  oleh  Bagian  

P em b elian . Bagian Gudang hanya ■-lenandatangani s u -

r a t  j a l a n  a p a b i l a  jumlah barang vang d i t e r i m a  t e -

la h  s e s u a i  dengan s u r a t  t e r s e b u t  dan s u r a t  p e s a n -  

an p e n b e lia n .

2 . H.  Sebailcnva dalam melakukan perm intaan bahan baku 

p etu gas  ^a^ian T-roduksi men 'gunakan bu kti perm in-

taan bahan baku >.ang te la i :  d i o t o r i a a n i  ol eh Kepa-  

l a  Bagian P ro d u k si .  S u ra t  ini di. tujukan kepada la  

gian pembukuan, Produksi dan a r s i p  bagian 'kidang.

2 . 9 *  Agar s e g e r a  dilakukan p e n -a t ' :  ran drum-drum untuk 

s e t .ia p  j e n i s  ba’ian baku s •demikian rupa s e r t a  mom 

b e r i  code pada s e t i a p  drum, se h in g g a  akan mer.mdah
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' kan petugas gudang untuk segera mengetahui dan 
mengambil bahan baku dengan cepat serta mengada- 
ksm perhitungan phisik.

2.10. Penyelenggaraan pencatatan at  persediaan bahan 

baku di bagian gudang harus segera diadakan yak- 
ni dengan membuat kartu gudang dan kartu barang, 

untuk setiap jenis persediaan bahan baku. Demiki

an pula pada bagian pembukuan harus diselenggara 
kan pencatatan atas persediaan untuk setiap je- 
nisnya yakni dengan raenggunakan kartu persediaan 
, Daftar Mut- U  Periodik Persediaan bahan baku. 
Antara kartu-kartu tersebut hendaknya selalu di-

ad.akan pengontrolan untuk jumlahnya masing-ma - 

sing. Juga di Bagian Pembelian, supaya transaksi 

yang telah dilakukan dicatat pada Buku Pembelian

ya?ig memuat pen jelawan mengenai tanggal transak- ' 
si, jenis dan jumlah barang yang dibeli, suppli-

er dan syarat-syarat pembelian serta nomor bukti 
yang mendukung transaksi tersebut.

2.11. untuk setiap jenis bahan pembantu dan bahan jadi 
yang ada di perusahaan dart pula diadakan kartu 
kartu diatas.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sajikan dida - 
lam mengatasi perraasalahan yang ada semoga semua ini da-

pat bermanfaat bagi Pimpinan perusahaan dalam mengelola 

persediaan yang ada serta dapat mengurangi timbulnya per- 
masalahan di perusahaan sabun ini.
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