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BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Tugas akhir ini merupakan sebuah praktik kerja secara langsung 

diperusahaan atau instansi terkait yang berhubungan dengan bidangnya, yang 

bertujuan untuk menambah keterampilan dan ilmu pengetahuan serta untuk 

mengetahui cara kerja dan juga sistem kerja dalam perusahaan atau instansi 

terkait. 

Melalui penelitian di PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru 

khususnya dibidang Keuangan dan juga menejemen ini diharapkan dapat 

menerapkan konsep teori yang diperoleh selama melakukan penelitian dan dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilapangan serta selanjutnya 

dipaparkan dalam Tugas Akhir ini. 

Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan 

tujuan dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau 

dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual 

kembali oleh perusahaan. 

Persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan diperlukan untuk 

menciptakan penjualan untuk menghasilkan laba. Persediaan merupakan aktiva 

lancar yang memiliki resiko cukup tinggi dalam kegiatan perusahaan jika tidak 

diperlihatkan dengan benar. Sistem Akuntasi yang sangat akurat dan catatan yang 
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up to date merupakan hal yang sangat penting. Penjualan dan pelanggan bisa 

hilang jika pesanan mereka tidak sesuai  dengan model, kualitas dan kuantitas 

yang diinginkan. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan 

persediaan yaitu : Metode Pencatatan Periodik dan Metode Pencatatan Perpetual. 

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu serta sesuai dengan pokok 

bahasan mengenai Akuntansi Persediaan pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

Cabang Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru adalah perusahaan 

dagang yang aktivitas atau kegiatannya merupakan pemasaran dan 

perdagagangan minuman ringan di daerah Kota Pekanbaru. 

2. Struktur Organisasi PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru 

adalah Struktur Organisasi yang berbentuk garis dan staff dan sudah 

menunjukan pemisahan fungsi dan tugas yang baik. 

3. Sistem pencatatan yang diterapkan oleh PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

Cabang Pekanbaru adalah sistem pencatatan fisik yaitu sistem pencatatan 

yang tidak mengikuti mutasi persediaan sehingga untuk mengetahui jumlah 

persediaan akhir dilakukan perhitungan fisik terhadap barang ( stock 

opname). 

4. Metode harga pokok persediaan barang dagang  yang digunakan oleh PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru adalah Metode MPKP 

(Masuk Pertama Keluar Pertama)  atau FIFO dimana harga pokok 

persediaan barang dagang yang dibeli atau diperoleh terlebih dahulu 
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merupakan harga pokok barang dagang  yang pertama kali dijual oleh 

perusahaan. 

4.2 Saran 

Saran yang akan penulis kemukakan berikut ini dibuat berdasarkan 

pemahaman dan analisa dari data-data yang diperoleh atas transaksi persediaan 

yang terjadi pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas operasional bagi 

perusahaan. Saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya bagian gudang memeriksa kecocokan antara dokumen 

permintaan pengeluaran barang dengan jumlah barang sebelum dikeluarkan, 

karena akan meminimalkan terjadinya pembelian fiktif. 

2. Perusahaan sebaiknya melakukan perhitungan fisik persediaan barang 

secara berkala, setiap akhir bulan sehingga dapat mengetahui dengan segera 

jika terjadi kekeliruan atau kesalahan pencatatan dan adanya kekurangan 

stok maupun kelebihan ataupun penumpukan persediaan barang dagang. 

3. Sebaiknya bagian administrasi pengiriman barang dikantor pusat juga 

mencetak delivery order sebagai arsip, untuk digunakan sebagai 

pembanding antara delivery order dengan surat jalan. 

4. Perusahaan disarankan untuk tidak lagi menerima barang datang yang tidak 

sesuai dengan pesanan supaya tidak menimbulkan kerugian akibat biaya 

penyimpanan yang terlalu besar. 

Dan sebaiknya hanya orang-orang memang berkepentingan yang dapat 

masuk ke gudang, karena hal ini dapat mengantisipasi pencurian. 


