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BAB V 

KESIMPPULAN DAN SARAN 

 

A.   KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah di sampaikan sebelumnya maka dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pencatatan pembelian pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru susah sesuai 

dengan PSAK No. 14 

1. Pencatatan pembelian pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru susah 

sesuai dengan PSAK No. 14 

2. Pencatatan penjualan pada CV Rajawali Feed Centre Peknabru sudah 

sesuai dengan PSAK No.14 

3. Pencatatan penjualan dengan uang muka penjualan pada CV Rajawali 

Feed Cente Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No.14 

4. Pencatatan Diskon atau potongang harga pada CV Rajawali Feed Centre 

Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No.14 

5. Pencatatan atas pembatalan barang yang dipesan oleh pembeli pada CV 

Rajawali Feed Centre Pekanbaru  belum sesuai dengan PSAK No.14 

6. CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru Tidak melakukan pencatatan atas 

penurunan nilai barang sehinnga belum melakukan sebagaimana yang 

dinyatakan dalam PSAK No.14 
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7. Metode pencatatan yang diterapkan pada perusahaan CV Rajawali Feed 

Centre Pekanbaru dalam mencatat persediaan barang dagangannya adalah 

dengan menggunakan Metode Perpetual Terkomputerisasi. Ini sudah 

sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No.14 

8. metode penilaian persediaan barang dagang CV Rajawali Feed Centre 

Pekanbaru  adalah dengan menggunakan Metode FIFO (First in First out) 

/ MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama) dimana ini metode ini 

dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa persediaan barang dagangan 

yang pertama dibeli adalah persediaan yang pertama harus dijual sehingga 

telah sesuai dengan PSAK No.14  

9. Pengukuran persediaan pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru  hanya 

mencatat biaya pembelian persediaan sehingga belum sesuai dengan 

PSAK No.14 yang mensyaratkan untuk mencatat biaya pembelian, biaya 

konversi dan biaya lain-lain  

10. Pengungkapan persediaan dalam CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru 

disajikan dalam laporan keuangan yakni neraca dan laporan laba-rugi 

sehingga telah sesuai dengan PSAK No.14 (Revisi 2015).  
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B.  Saran  

1. Perusahaan industri CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru. Sebaiknya 

melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan persediaan untuk menghindari 

hal-hal misalnya kesalahan dalam menjurnal. Yang akan berakibat pada 

laporan keuangan perusahaan. 

2. CV. Rajawali Feed Centre Pekanbaru seharusnya melakukan 

pencatatan/pelaporan tentang penurunan nilai/harga jual saat terjadinya 

kerusakan kualitas dalam Laporan Rugi/Laba  

3.  CV Rajawali Feed Centre Peknbaru juga harus melakukan pencatatan 

terhadapat pembatalan persediaan barang dagang yang telah d pesan oleh 

konsumen. 

1. Mengingat banyaknya barang yang tersedia di gudang, CV Rajawali Feed 

Centre Pekanbaru  perlu membebankan biaya penyimpanan sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada PSAK No.14. Pembebanan biaya penyimpanan 

dimaksudkan untuk mencegah adanya kerusakan barang dan memastikan 

apakah barang yang keluar dari gudang untuk dijual benar-benar berdasarkan 

tanggal kadaluarsanya  

 




