
BAB V 
kesimpul an dak saban

Darl uraian pada Bab II  aengenai tinjaunn teo -  
r l t l s  elstlm  akuntansL pcrsodlaan dapatla^ dlsiapulkan- 
bahwa suatu sistim  akuntanei persedlaan a dal ah balk apa 
b lla  f

a* Diia&dn adanya pengatrasan Intoin yang aemuas-* 
lean yakni adanya suatu stmktur organ!sasi -  
yang, momisahkan tanggung Jawab fungclonal se- 
cara top a t, euatu slotim  vrowenang dan prose** 
dur pencatatan yang balk, praktefc yang oehat 
yang haruc; dijalankan serta euatu tln ^ a t ke- 
cakapan yang nenadal dari pelaksanaan sistim 
tersebut,

b. Dapat raembantu laemberiksn ±n£oraasi yang te** 
pat dan cepat untuk menbantu pimpinan dal am 
aembuat kobl j  ale Gan aan~kebi j  ak can aan perusa -  
haan*

c , Mempcrtizaban&tan biaya yang dikeluaxkan Berta 
manfaat yang diperolofe darl penerapan sistim 
akuntansl poreediaan tereebut#

Berdasarkan pcmbabacan darl Bab IV dimukai fiaka dapat -
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lah dikatak&n bahwa hipotosa korja yang tertu lis  pada »  
anal skxipsi in i ternyata bonar berdasarkan kenyataan »  
konyataan torcobut dibawah in i :

1 . Kepala/^otucao gudang tidak nonyolenggarakan -  
pencatatan tersendirL pada kartu gudang# Seba- 
gal' okibatnya petugao torcobut aoniobulkan ke- 
su lltcn  untUk dapat mengLkuti oetiap autasi -  
yang terjad i torhadap masing-cacing jen ie suku 
cadang# Sehingga kepala/potugas gudang yang -  
bertanggung jawab terhadap seluruh porsodiaan- 
suku cadang* setiap saat tidak dapat mongota* 
hui dan nenberikan in form al tcntang juialah sji 
ku cadang yang tordapat di gudang#

2# Penghitungan persodiapn suku cadang dilakukan- 
hanya satu kali dalam eotahun* serta prosedur- 
pencatatan yang kurang nencerminkan s is  tin  po~ 

. ngcmasan in tom  yang nomuaokan raenyobatkan -  
akan nonporbocar kcnungkinan terjadi penyele -  
wengan-penyoloTOngan terhadap persodiaon suku 
cadang#

3# Cat at an kartu adniniGtrad persediaan kantor -  
diselonggarakan oloh banyak potugas* Dongan da 
nikian kartu torso but tiask dapat nemenuht 
fungninya sebagai alat untuk znononitor junlah

V
porsodiaan suku cadang yang tordapat di gu -
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dang*
4* Petugas checker belu® sopenulmya BGlakGanakan- 

fungdnya dal an nengaoati nerta nengawasl so ** 
tiap  ponga&Mian suku cadang yang dilakokan -  
oleh petugas counter kantor * counter bongkel* 
potugas adninistrasi den potugas benzol*

5* Kopala^etugao gudang tidak menetapkan peratuj* 
an eecara togas torhadap para petugas yang be£ 
hak mentasuki gudang.

2* Saran
Saran yang akan dlkemukakan berikut in i adalah s& 

ciata-data untuk nenyonpumakan sistim  akuntansi persodi- 
aan suku cadang yang telah ada untuk aenbantu pengarrasatt 
atas persedlaan suku cadang s

X* Kcpala/potugas gudang yang diserahi trosronang -  
dan tonggung Jawab untuk menyimpan dan nonga -  
irasi suku cadang, sebaiknya nenyclenggarakan -  
catatan tersendirx pada kartu gudang# JSehingga 
setiap mutasi yang terjadi langcung dLcatat pa 
da kartu gudang torsobut*
Dengan denikian kepala/potugas gudang setiap -  
saat dapat nengotahul dan menberlkan infornasL 
pada pimpinan atau pihak yang berkopentingan -  
mongenai saldo dari oasinf^-najsing jen is perse- 
diaan suku cadang.
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2# Domi berjalannya s i8tin  pengawasan intora yang 

memuaskan, raaka kcpala/^etugas gudang harus 
notapkan poraturan cocara tegaa nengenai para 
petugas yang boleh nemacmki gudang* Dengan de- 
oikiaji seisin  petugao gudang yang bondage mena- 
cuki gudang haruo aepengetahuan dan seizin  ke- 
X&Xa gudang.

3 . Penyelenggaraan pada catatan kartu adainiotra- 
s i  porsodiaan kantor hondaknya bonaJvbenar d i- 
laksanakan oloh petugao yang dltunjulc saja yaJl 
n i potugas eardox*
Dengan deniktan para petugas ordering, adninifi 
tra si pembukuan naupun counter kantor dilarang 
sana sekali untuk turut serta nolakukan ponca- 
tatan pada kartu administraeL porsodiaan. auku 

cadang*
4* Para potugas bengkel tidak dibenarkan oana so* 

k a li untuk momasuki gudang* Setiap lonbaran s& 
rat porintah kerja barus diserahkan kepada pe- 
tugas counter bengkol dan petugao counter ben& 
kol sendirl yang mengamtil suku cadang di gu-
dang serta dibawah pengarasan potugas checker*

5* Monglngat persediaan suku cadang merupakan io -
n ic persediaan yang terd iri daxl berbagai je  ** 
nio/bentuk, maka polaksanaan daii penghitungan
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persedlaan sebaiknya dilakukan secara kontinyu 
yaitu minimal dua kali dal an sotahun* Sohingga 
dengan cara deraU&ant akan diperoleh beborapa -  
manfaat* antara la in  i

a* Mengurangi peker^aan yang nungkin raenua 
puk pada akhir periods akuntansi* 

b* Setiap terjadinya kerusakan ataupun ke- 
kurangan/seftilangaJi suku cadang segera 
dapat dLketahui dan dicari eobab-sobab-* 
nya#

6* Petugas gudang yang aolakukan pengkLtungan te£ 
hadap aasingnaasLng Jenis suku cadang hondak -* 
nya iangan nelakukan pen gbi tungan aokali lagi* 
Akan totapi hams ada potugas la in  yang tidak 
aeapunyai kepentingan langsung terhadap suku 
cadang tersebut untuk aelakukan penghitungan -  
ulangan* Sehingga dengan cara deaikian so tiap 
penghitungan yang dilakukan bonar-benar te r ja - 
tain kebenarannya*
Bogitu pula mongonai peaokaian formulir kartu- 
perhitungan peroediaan* minimal hams dibuat -  
rangicap dua dan. aasing-aaaing diisd oloh pe -  
tugas gudang dan petugas lainnya dengan tujuan 
untuk pengujian kombali terhadap kebenaran ha-
s i l  perhitungan petugas gudang#
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7* Kartu perhitungan persedlaan cebaiknya dipra -  
nonori* soMagga a k a n  memperkedl kcaurt$cinaJi« 
tldnk dimasukaimya hasil porfritungan tersebut- 
k© daftar haall porhltungan porncdLaan suku ca 
dang*
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