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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan pada 

PT. Kunango Jantan Pekanbaru dan setelah analisis data yang ada serta 

membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, dari itu penulis dapat memberikan beberaoa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. PT. Kunango Jantan Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

industry manufacturing and trading yaitu memproduksi tiang pancang, tiang 

listrik, dan beton. Perusahaan tersebut melakukan penjualan langsung 

kepada konsumen dan memberikan jasa instalasi/pemasangan bagi 

pelanggan/kosnumen yang menginginkannya. Untuk menyediakan jasa 

isntalasi perusahaan bekerja sama denagn perusahaan lain. 

2. Untuk memenuhi pemesanan pelanggan, bahan material didatangkan dari 

luar negeri, perusahaan ini menggunakan semen padang yang berkualitas 

baik, denagn catatan semua jenis persediaan manajemen mutu ISO 

(International Organization of Standarization). 

3. Struktur organisasi PT. Kunango Jantan Pekanbaru secara keseluruhan 

sudah memadai dimana tugas dan tanggung jawab wewenang setiap bagian 

sudah dipilih secara jelas. 

4.  Dalam penilaian persediaan PT. Kunango Jantan Pekanbaru menggunakan 

metode rata-rata tertimbang (weighted average cost method) yaitu harga 
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rata-rata untuk setiap jenis komoditi dihitung setiap kali terjadinya atau 

dilakukannya pembelian. 

5. Dalam system pencatatan persediaan barang jadi, PT. Kunango Jantan 

Pekanbaru menggunakan metode akuntansi denagn melihat fisik digudang. 

Sistem pencatatan persediaan periodical yang dilakukan PT. Kunango 

Jantan Pekanbaru telah mengikuti standar akuntasi berterima umum. 

6. Persediaan ditangani oleh bagian produksi dan logistik gudang. Perlakuan 

pengendalian yang memadai telah dijalankan yaitu dengan melakukan 

pembatasan akses ke gudang tanpa seizin pihak karyawan yang berwenang, 

sehingga meminimalisasi pencurian dan penyelewengan serta 

pengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya sehingga memudahkan 

dalam pengecekkan jumlah stok persediaan dan dicatat dalam kartu 

persediaan (kartu stok). 

7. Pengawasan persediaanb fisik sudah menunjukkan keadaan yang baik. 

Seperti penyediaan gudang tempat penyimpanan yang memenuhi syarat 

seperti tersedianya gas anati api oleh pihak perusahaan. Dengan demikian 

fisik maupun mutu persediaan terjamin tidak akan rusak. Namun masih 

belum cukup memadai karena gudang yang disediakan tidak terlalu luas dan 

tidak ada pengawasannya karena CCTV digudang. 

8. Proses pengelompokkan persediaan barang jadi juga telah dilaksanakan 

denagn baik. Setiap tipe dan ukuran tiang dalam catatan perusahaan laporan 

produksinya pertahun, setiap bulan laporn produksi dicatat begitu juga 

untuk laporan pengiriman. 

9. Sistem akuntasni yang berjalan diperusahaan secara umum sudah memadai 

diaman perusahaan memisahkan tugas bagian penanganan dan pencatatan 
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peersediaan dan metode pencatatan dan penilaian yang digunakan 

perusahaan secara umum sudah memadai terhadap system akuntasni. 

4.2  Saran  

 Dalam penanganan dan pengendalian persediaan di gudang seharusnya 

PT. Kunango Jantan Pekanbaru lebih mengetatkan keamanan/pengawasan yang 

lebih terperinci seperti penambahan penjagaan atau juga denagn menambahkan 

pemantauan/CCTV. Dengan demikian hal ini dapat membantu mengatasi 

kecurangan dan pncurian dari pihak luar yang dapat merugikan perusahaan. 

 Walaupun tata letak gudang yang sudah terbilang aman, namun perlu 

adanya perluasan dan penyusunan ulang agar lebih rapih dan bersih walaupun 

barang sudah dikelompokkan sesuai denagn jenisnya 


