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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan sistem 

akuntansi persediaan bahan baku dalam meningkatkan pengendalian internal 

pada CV. Satria Jaya Nganjuk, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan sistem akuntansi persediaan bahan baku pada CV. Satria Jaya 

Nganjuk sudah berjalan cukup baik, pengelolaan persediaan bahan baku 

dilakukan secara manual belum menggunakan sistem secara 

komputerisasi. Namun, dalam proses pengadaan bahan baku terdapat 

perangkapan tugas oleh Mandor dan bagian akuntansi & keuangan, selain 

itu dokumen yang digunakan sebagai pendukung suatu aktivitas 

pengadaan bahan baku juga sangat minim sekali, sehingga rawan terjadi 

kesalahan atau kecurangan dalam praktiknya. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh CV. Satria Jaya Nganjuk dalam 

menerapkan sistem akuntansi persediaan bahan baku pada perusahaan 

yang ditemukan oleh peneliti yaitu adanya masalah yang muncul dari 

pihak supplier yaitu respon supplier yang lambat, supplier tidak bisa 

mengirim bahan baku ke pabrik karena bahan baku pupuk tidak sesuai 

dengan kriteria pabrik. Hambatan lain yang muncul yaitu adanya selisih 

data stock opname persediaan bahan baku, bahan baku pupuk yang sulit 

diolah. 
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Dan hambatan terakhir yang dihadapi oleh CV. Satria Jaya Nganjuk yaitu 

kerusakan mesin pengolah bahan baku pupuk organik. 

3. Upaya yang dilakukan oleh CV. Satria Jaya Nganjuk dalam meningkatkan 

pengendalian internal pada perusahaan yaitu dengan melakukan 

pengawasan dan pengontrolan seluruh aktivitas perusahaan, hal ini 

dilakukan dengan pemasangan cctv dan melihat secara langsung ke pabrik 

dengan tujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi/perusahaan 

4. Solusi atau saran untuk CV Satria Jaya Nganjuk dalam menerapkan sistem 

akuntansi persediaan bahan baku untuk meningkatkan pengendalian 

internal yaitu pembuatan struktur organisasi sesuai dengan keadaan 

perusahaan saat ini, melengkapi dokumen (formulir) terkait proses 

pengadaan bahan baku, memanfaatkan lingkungan sekitar pabrik, dan 

yang terakhir pemeriksaan mesin pengolah bahan baku secara rutin atau 

berkala. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengambil keputusan maupun evaluasi kinerja karyawan. Saran dari 

peneliti untuk perusahaan agar perusahaan lebih memperjelas prosedur 

pengadaan bahan baku yang diterapkan, menambah dokumen sebagai 
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bukti pendukung setiap aktivitas perusahaan serta memperbarui struktur 

organisasi agar tidak terjadi perangkapan tugas dan tanggung jawab pada 

bagian tertentu. Selain itu, peningkatan pengendalian internal juga sangat 

penting untuk pengembangan kualitas perusahaan nantinya. 

2. Bagi akademik 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus, sehingga perlu adanya penguatan teori 

tekait topik dalam penelitian ini. Peneliti juga berharap pihak akademik 

lebih menambah referensi terkait judul skripsi ini agar mempermudah 

peneliti dalam mendapat referensi berupa buku maupun jurnal yang 

terbaru untuk mendukung penelitian sejenis yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya menambah variabel 

penelitian, dan tidak hanya terfokus pada satu objek penelitian, bisa 

dengan membuat perbandingan dengan objek yang lain. Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam penelitiannya. 

 

 


