
78 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Persediaan (inventory), adalah meliputi semua barang yang dimiliki 

perusahaan paa saat tertentu. Dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam 

siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yan dimiliki perusahaan, tetapi 

tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. 

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup 

penting dalam suatu perusahaan. 

Sebagai uraian terakhir dari penulisan laporan ini, penulis mencoba 

memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran setelah membandingkan 

antara teori dan kenyataan yang dijumpai pada PT. Coca Cola Distribution 

Indonesia. 

1. Sistem distribusi PT. Coca Cola Distribution Indonesia Cabang Pekanbaru 

merupakan main dealer (distributor) resmi sebuah perusahaan dagang yang 

bergerak dibidang pemasaran minuman ringan tanpa alkohol,perusahaan ini 

memiliki berbagai jenis produk minuman. 

2. Untuk metode yang digunakan PT. Coca Cola Distribution Indonesia dalam 

hubungan dengan pencatatan persediaan yaitu metode stock opname atau 

metode periodik yaitu dimana perusahaan tidak melakukan pencatatan 

kekartu persediaan tetapi untuk mengetahui harga pokok penjuaalan pada 

periode akuntansi dengan melakukan perhitungan fisik terhadap persediaan 

yang ada digudang. 
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3. Dalam hubungan dengan penilaian persediaan PT. Coca Cola Distribution 

Indonesia menggunakan metode FIFO (First In First Out) yaitu barang yang 

pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar/dijual, sehingga 

persediaan akhir akan berasal dari pembelian yang terakhir/termuda. 

4. Untuk penyajian aktiva persediaan pada PT. Coca Cola Distribution 

Indonesia diungkapkan di neraca pada laporan keuangan menggunakan 

FIFO, rincian menggunakan metode ini dapat mengungkapkan neraca atas 

laporan keuangan. 

5. Dan sistem akuntansi yang berjalan di perusahaan secara umum sudah 

memadai, karena PT. Coca Cola Distribution Indonesia adalah perusahaan 

dagang yang kegiatannya adalah menjual. kegiatan menjual tidak 

menggunakan mesin produksi untuk menghasilkan barang tetapi barang 

tersebut dikirim dari kantor pusat. 

6. Sistem informasi akuntansi persediaan pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

Distribution Medan adalah berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi 

program database. 

7.  Pengelolaan persediaan pada PT. Coca Cola Distributioan Indonesia Cabang 

Pekanbaru belum optimal, karena perusahaan belum menerapkan Economic 

Order Quantity (EQO) dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal, 

sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan kapan 

pemesanan dilakukan, agar biaya persediaan minimum. Akibatnya, 

permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi sesuai yang dijanjikan oleh 

perusahaan. 
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4.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran untuk 

perusahaan Coca Cola khususnya PT. Coca Cola Distribution Indonesia Cabang 

Pekanbaru.   

1. Dalam menetapkan metode pencatatan persediaan sebaiknya PT. Coca Cola 

Distribution Indonesia Cabang Pekanbaru hendaknya menggunakan metode 

pencatatan perpetual yang mana secara terus menerus melacak perubahan 

akun persediaan. Yaitu, semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) 

barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadinya 

transaksi agar Memudahkan penyusutan neraca dan laporan laba/rugi jangka 

pendek, karena tidak perrlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk 

mengetahui jumlah persediaan akhir. 

2. Pengawasan persediaan perlu dipertahankan dan di tingkatkan secara teratur 

untuk mencegah timbulnya kerugian-kerugian pada perusahaan, dan perlu 

dilakukan pembagian tugas sehingga tidak ada bagian yang fungsinya ganda. 

3. Mengingat perkembangan perusahaan yang semakin pesat terutama dibidang 

distribusi maka sistem distribusi yang telah dipakai harus dapat 

dipertahankan dan tentunya juga dapat meningkatkan kualitas serta layanan 

yang diberikan. 

4. Tanggung jawab itu sangat penting bagi setiap orang, begitu juga bagi 

perusahaan. Tanggung jawab seharusnya dimulai dari masing-masing 

individu. Untuk mendapatkan tanggung jawb yang baik, organisasi juga 

dapat memberikan arti positif terhadap semua kegiatan perusahaan dalam 
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mencapai tujuannya. Kesuksesan suatu perusahaan memerlukan strategi yang 

harus dicapai untuk menuju keberhasilan. 

5. Sebaiknya perusahaan mempertahankan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputerisasi dengan menggunakan aplikasi program database, agar 

informasi mengenai persediaan lebih akurat. 

6. Untuk meminimumkan biaya persediaan, sebaiknya perusahaan menerapkan 

pengelolaan persediaan dengan menghitung Economic Order 

Quantity (EOQ), sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah pemesanan 

optimal. 


