
BAB V 

K3SIMPULAN dan S A W

1. Kesinmilpn.

Dari uraian pada Bab II  mengenai tinjauan teo -  

r it is  sistim akuntansi persediaan dapatlah disinpulkah- 

ba'nwa suatu sis tin akuntansi persediaan adalah baik apa 

bila  :

a* DijaJnin. adanya jienga'.vasan intern yang memuas- 

kan yakni adanya suatu struktur organisasi - 

yang memisahkan tanggung jawab fungsional se-

cara tepat, suatu sistim wev/enang dan prose- 

dur pencatatan yang baik, praktek yang sehat 

yang harus dijalankan serta suatu tingkat ke- 

cakapan yang memadai dari pelaksanaan sistim 

tersebut.

b. Dapat nerabantu meiaberikan inforaasi yang te-

pat dan cepat untuk membantu pimpinan dalan 

meabuat kebijaksanaan-kebijrksanaan perusa -  

haan.

c. Meapcrtinbangkan biaya yang dikeluarkan serta 

manfaat yang diperoleh dari penerapan sistim 

akuntansi persediaan tersebut.

Berdasarkan pembahasan dari Bab IV dimuka, naka dapat -
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lah dikatakan bahv/a hipotesa kerja yang tertulis pada -  

av/al skripsi ini ternyata benar berdasarkan kenyataan -  

kenyataan tersebut dibav/ah in i :

1. Kepala/petugas gudang tidak rnenyelenggarakan -  

pencatatan tersondiri pada kartu gudang. Seba-

gai akibatnya petugas tersebut nenirnbulkan ke- 

eulitan untuk dapat mcngikuti setiap autasi -  

yang terjadi terhadap masing-.nacing jeiiis suku

cadang. Sehingga kepala /petugas gudang yang -

bertaiiggung ja.v/ab terhauap seluruh persediaan- 

suku cadang, setiap Gaat tidak dapat ruer.geta-

hui dan menberikan inforsia«i ter. tang junla.h cu 

ku cadang yang terdapat di guo.-vig.

2. Penghitungan perse-diaan suku cad an,. dilakukan- 

hc-.irja satu kali dal.an setakun, serta prosedur- 

pe-ncatatan yang kurr.ng rjencsrminkan sisti.ri pe- 

nga.v.'asan intern yang nc;.;uaskan nenyebcbkan -  

akan nespcrbecar kcnungkinan terj aci penysle -  

wcn_an-penyelev;enwan terhadap per-cilaan cuku 

cadang.

3. C itat-n kartu adr.inistraci perse di-,r-n kantor -  

di.:el;-nggarrkan oleh banv.?k potv.g- j .  Der.j-n de 

ni!ian kartu tersebut tidal: dapat *cicnuhi -

• fungsinya sebagai alat untuk mencnitor junl.-h

pcrseciaan cuku cadang yan~ tc i''> --t  t1i  gu -
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dang.

if. Petugas checker belun sepenuhnya aelaksanakan- 

fungsinya dalaB nenganati serta nengawasi se -  

tiap pengambilan suku cadang yang dilakukan *- 

oleh petugas counter kantory counter bengkel, 

petugas adninistrasi dan petugas bengkel.

5. Kepala/petugas gudang tidak uenetapkan peratur 

an secara tegas terhadap para petugas yang be£ 

hak menacuki gudang.

2. gn.r^n

Saran. yang akan dikeitiukakan berikut in i adalah se 

mata-nata untuk aenyonpurnakan sistin akuntansi persedi- 

aan suku cadang yang telah ada untuk neinbantu pengav/asan 

atas persediaan suku cadang :

1. Kepala/petugas gudang Jang diserahi wewenang -  

dan. tanggung jav/ab untuk menyinpan dan raenga -  

v/asi suku cadang, sebaiknya aenyelenggarakan -  

catatan terssndiri pada kartu gudang. Sehingga 

setiap rautasi yang terjadi langsung dicatat pa 

da kartu gudang tersebut.

Dengan denikian kepala/petugas gudang setiap -

saat dapat mengetahui dan nemberikan infornasi

pada pimpinan atau pihak yang berkepentingan -
i

mengenai saldo dari masing-nasing jenis perse-

diaan sulcu cadang.
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2. Demi berjalannya sistim pengav/asan intern yang 

memuaskaa, raaka kepala/petugas gudang harus me 

netapkan peraturan secara tegas mengenai para 

petugas yang boleh aemasuki gudang. Dengan de- 

raild.an selain petugas gudang yang hendak mema- 

suki gudang harus sepengetahuan dan. seisin, ke- 

I&la gudang.

3* Penyelenggaraan. pada catatan kartu adroinistra- 

si persediaan kantor hendaknya benar-benar di- 

laksan^kan oleh petugas yang ditunjuk saja yak 

ni petugas cardex,

Dengan. deaikian para petugas ordering, adminig. 

trasi pembukuan maupun counter kantor dilarang 

Sana sekali untuk turut serta melakukan pefrca- 

ta ta n  pada kartu aaainistrasi persediaan .suku 

cadang,

if* Para petugas bengkel tidak dibenarkan sama se-

kali untuk memasuki gudang, Setiap lenbaran su 

rat perintah kerja harus diserahkan kepada pe-

tugas counter bengkel dan petugas counter beng 

kel sendiri yang mengambil suku cadang di gu-

dang serta dibawah pengawasan petugas checker.

5* Hengingat persediaan suku cadang oerupakan je - 

ni3 persediaan yang terdiri dari berbagai je -  

nic/bentuk, maka pelaksanaan dari penghitungan
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persediaan sebaiknya dilakukan secara kontinyu 

yaitu minimal dua kali dalasi setahun. Sehingga 

dengan cara dendkian akan diperoleh beberapa -  

manfaat, antara lain :

a. Mengurangi pekerjaan yang mmgldn menus, 

puk pada akhir periode akuntansi,

b. Setiap terjadinya kerusakan ataupun ke- 

kurangan./kehilangan suku cadang segera 

dapat diketahui dan dicari sebab-sebab-

nya.

6, Petugas gudang yang melakukan penghitungan ter 

hadap aasing-nasing jenis suku cadang hendak -  

nya jangan nelakukan penghitungan sekali lag i. 

Akan tetapi harus ada petugas lain yang tic alt 

raetnpunyai kepentingan langsung terhadap suku 

cadang tersebut untuk melakukan penghitungan -  

ulangan. .Sehingga dengan cara derail'd an setiap 

penghitungan yang dilakukan benar-benar terja- 

isin kebenarannya.

Begitu pula men gen oi peaakaian formulir kartu- 

porhitungan persediaan, minimal harus dibuat - 

rangkap dua dan masing-nasing diisi oleh pe -  

tugac gudang dan petugas lainnya dengan tujuan. 

untuk pengujian keabali terhadap kebenaran ba-

s i l  perhitungan petugas gudang.
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7*. ICartu perhitungon. persediaan sebailmya dipra -  

nonori, sehingga akan aenperkecil kenungkinan- 

tidak dimasukannya liaoi 1 perhitungan tersebut- 

ke daftar hasil perhitungan persediaan suku c& 

dan£.
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