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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT. Agung Toyota Cabang Duri merupakan salah satu perusahaan yang

bergerak dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu perusahaan ini hanya

mempunyai satu klasifikasi persediaan, yaitu barang dagangan.

2. Pada pencatatan persediaan PT. Agung Toyota Cabang Duri menggunkan

metode FIFO (First In First Out), dimana harga yang pertama kali dibeli

akan menjadi dasar penilaian ketika melakukan penjualan dan perhitungan

harga pokok barang yang akan dijual ditentukan oleh harga pokok barang

yang pertama masuk kegudang, pada praktiknya masih ada terdapat

penjualan (pengeluaran) persediaan yang tidak menerapkan metode FIFO

dengan baik dikarnakan masih ada juga para Spv Kbm dan sales menjual

barang persediaan baru masuk kegudang demimenghindari stok yang

duluan masuk digudang (stok lama) untuk menghindari terjadinya resiko.

Resiko yang dihindari seperti : kerusakan pada ban dan accesoris pada

mobil tersebut. Menurut penulis sistem pencatatan persediaan yang

diterapkan oleh perusahaan belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang

berlaku umum.
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3. Dalam pengendalian persediaan mobil Toyota Avanza pada PT. Agung

Toyota Cabang Duri menggunakan sistem barcode pada mobil. Dimana

mobil yang masuk dari pabrik dan mobil yang keluar dari gudang itu

sudah tercatat secara otomatis pada persediaan barang dagang, sehingga

bagian gudang tidak lagi melakukan pengecekan fisik.

4.2 Saran

Dalam perlakuan akuntansi persediaan, sebaiknya perusahaan memperhatikan

beberapa hal :

1. Walaupun perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual yang

dapat langsung menyajikan kuantitas barang persediaan, sebaiknya

tetap rutin melakukan pengecekan fisik barang yang ada digudang,

jika perlu melakukan pengecekan secara mendadak. Hal ini penting

untuk meminimalisir terjadinya pencurian atau kerusakan persediaan.

2. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, diperlukan suatu kebijakan

untuk penggandaan pada warna mobil. Dan jika stok warna yang

diinginkan pelanggan menurut penulis seharus sales bisa memberikan

pelanggan tersebut pilihan ke model dan warna lain dengan cara

memberikan penjelasan kekurangan untuk stok warna yang tidak ada

dan kelebihan dari warna yang tersedia digudang, sehingga pelanggan

membeli barang yang ada dicabang kita.
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3. Dalam sistem pencatatan persediaan dengan metode FIFO menurut

penulis sebaiknya menerapakan metode dengan baik yaitu dengan

mengeluarkan barang yang pertama kali masuk digudang. Ini

menghindari terjadinya kerusakan pada persediaan, tidak membuat

mobil terlalu lama digudang, dan menghindari umur stok yang terlalu

lama. Menurut penulis seharusnya perusahaan menekan kepada sales

untuk berkerja sesuai SOP ( Standar Operasional Perusahaan) yang

berlaku. Agar sistem pencatatan persediaan yang diterapkan berjalan

sesuai Standar Akuntansi yang berlaku umum.

4. Sebaiknya pengawasan perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk

mencegah timbulnya kerugian-kerugian pada perusahaan.


