
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

i« Kesim-pula^
Berdasarkan pembahasan pada bab IV telah terbukti 

bahwa hipotesa kerja yang diajukan sehubungan dengan permasa 
lahan yang menjadi obyek penulisan skripsi ini telah diuji 
kebenarannya, Kurang baiknya pengendalian intern yang ada pa 
da perusahaan ini disebabkan karena pencatatan persediaan ba 
rang yang masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan pengenda- 
llan intern yang memadai*

Pengendalian intern yang kurang baik ini ditunjuk- 
kan dengan adanya kenyataan pada perusahaan tinta cetak !IX" 
ini, dimana antara lain tidak terdapatnya bagian APK yang me 
nangani pencatatan persediaan barang-barang, ketidaktegasan 
penetapan tugas dan tanggung jawab dan tidak digunakannya 
kartu-kartu gudang dalam pencatatan persediaannya.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan dlsini bahwa da 
lam rangka menciptakan pengendalian intern yang balk dan me- 
muaskan, maka harus pula diperhatlkan tentang/ didukung oleh

adanya :
a, Suatu struktur organisasi dimana terdapat pemisahan fung

si dan tanggung jawab secara tepat dan jelas.

b. Suatu sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan 

yang cukup memadai agar tercapai pengawasan akuntansi
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yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, pendapatan dan 
biaya-biaya#

c* Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksana- 
_ kan tugas dan fungal setiap bagian organisasl. 

d. Dan pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tang 
gung jawabnya*

Dengan terdapatnya/ terpenuhinya semua unsur pengendalian in 
tern daiam sistem perusahaan, maka perusahaan akan dapat ; 
a* melindungi harta kekayaan perusahaan,
b. menjamin ketelitian, kelengkapan dan keandalan data akun- 

tansinya,
c. meningkatkan efiaiensi usaha,
d. mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan perusahaan, se- 

bagaimana merupakan tujuan dalam mengadakan pengendalian 
intern.

Adapun mengenai permasalahan yang dihadapi oleh p* 
rueahaan "Xu seperti yang telah diuraikan, telah terbukti de 

ngan jelas bahwa maealah-masalab tersebut memang disebabkan 
oleh sistem dan prosedur pencatatan persediaan oleh perusaha 
an yang belum memenuhi ketentuan pengendalian intern yang 
baik* Oleh karena itu untuk oengatasi masalah tersebut, maka 
sudah tentu mau tidak mau perusahaan harus memperbaiki sis - 
tera dan prosedur pencatatan persediaannya seeuai dengan ke - 
tentuan pengendalian intern yang baik. Jadi dengan kata lain 
perusahaan akan dapat memecabkan masalah-masalah yang B e r in g
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dihadapinya selama Ini, hanya jika perusahaan memperbaiki sis 
tem dan prosedur pencatatan persediaan yang diterapkannya*

Bahwaeanya perusahaan perlu memiliki pengendalian 
intern yang baik agar perusahaan dapat memperkecil, menekan, 
mencegah dan bahkan mungkin menghindari timbulnya hal-hal 
yang merugikan dan tidak dilnginkan dalam perusahaan ( yang 
berupa kesalahant kelalaian, kecurangan, penyelewengan, pe - 
nyimpangan atau pemborosan ), yang terjadi baik secara tidak 
disengaja maupun disengaja* dimana terjadinya hal-hal terse
but meraang aeharusnya dapat dihindarkan/ dikendalikan, serta 
agar perusahaan dapat raengetahuinya dan memperbaikinya sece- 
pat mungkin bila hal tersebut terjadi*

2. gfiTgn
Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya 

serta agar perusahaan dapat meaperkecil, monekan, mencegah 
dan bahkan mungkin menghindari terjadinya hal-hal yang meru
gikan perusahaan tersebut> maka perusahaan "X" perlu segera 
memperbaiki pengendalian internnya* yaitu dengan memperbaiki 
sistem dan prosedur pencatatan persediaan yang dlterapkannya 
sesuai dengan ketentuan pengendalian intern yang baik seba - 
gaimana telah dijelas&an sebelumnya*

Dalam memperbaiki sistem dan prosedur pencatatan 
persediaannya, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut :

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



81

a» Hendaknya perusahaan mempunyai bagian APK dengan dibebani 
tanggung jawab untuk mengerjakan catatan persediaan, oleh 
karena hal ini merupakan salah satu dari cara pengamanan 
yang paling dapat dipercaya untuk melakukan pengendalian 
intern yang efektif terhadap persediaan fisik di gudang. 
Dengan demikian harus ada pemisahan antara bagian yang me 
ngerjakan catatan persediaan dengan bagian yang menyirapan 
barang, agar pengendalian intern terhadap persediaan yang 
bereangkutan benar-benar efektif dan berarti dapat mence- 
gah kemungkinan terjadinya pencurian, penyelewengan atau 
bentuk kecurangan yang lain,,

b. Hendaknya dengan tegas perusahaan menlngkatkan disiplin 
kerja pada bagian gudang agar mencatat setiap terjadinya 
mutasi persediaan yang bersangkutan pada kartu-kartu gu
dang, sehingga dengan demikian kartu-kartu gudang ini akan 
dapat aelalu menunjukkan jumlah setiap macan barang milik 
perusahaan yang benar-benar masih ada di gudang. 

c* Hendaknya dilakukan internal check antara bagian APK dan 
bagian APG yaitu dengan cara membandingkan hasil pencatat 
an dari kedua pihak yang terpisah/ yang independenf sehihg 
ga apabila terdapat ketidakcocokan maka dapat diperbaiki 
secepat mungkin. 

d« Setiap permintaan pembelian haruslah melalui persetujuan 
pihak pimpinan atau pihak yang telah diberi wewenang un
tuk melakukan itu agar tidak terjadi/ menghindari kecurang 
an-kecurangan seperti pembelian untuk kepentingan pribadi*
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e« Hendaknya juga diadakan perhitungan fisik atas persediaan 
yang dilaksanakan secara berkala, aedangkan frekuensi per 
hitungan fisiknya tergantung pada perusahaan itu sendiri. 
Dan pelaksanaannya lebih baik dirahasiakan dengan maksud 
mencegah U3aha petugas gudang untuk menutupi setiap keku*- 
rangan persediaan. 

f. Semua formulir yang digunakan dalam perusahaan harus di- 
beri nomer yang tarcetak guna memudahkan pengawasan fisik 
terhadap formulia tersebut untuk makdud yang merugikan pe 
rusahaan, menghindari kelupaan pencatatannya serta untuk 
memudahkan dalam mencarihya kembali.

Selanjutnya, bagaimanapun baiknya sistem dan prose 
dur suatu perusahaan adalah tergantung pada para karyawannya. 
Jika karyawan tidak jujur atau ada kerja sama antara dua ba
gian/ lebih, maka sistem dan prosedur itu tidak akan dapat 
mencapai tujuan-tujuan pengendalian intern sebagaimana mesti 
nya. Salah satu cara untuk mencegah keadaan tersebut antara 
lain dengan menghindarkan sejauh mungkin penggabungan fung - 
si vertikal, mengactakan giliran bertugas atau mengharuskan 
setiap karyawan untuk mengambil cuti tahunan.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI




