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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

CV Istana Boneka merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 

boneka. Kelancaran kegiatan produksi bergantung pada persediaan bahan baku. 

Bagian yang terlibat dalam persediaan bahan baku adalah bagian purchasing, 

bagian gudang, bagian produksi, dan bagian akuntansi. 

Permasalahan pada CV Istana Boneka, sistem akuntansi persediaan bahan 

baku masih memiliki kelemahan, dimana bagian penerimaan barang masih 

merangkap sebagai bagian penyimpanan barang, dokumen surat perintah kerja, 

bukti penerimaan  barang, surat pengembalian barang, dan kartu persediaan 

kurang lengkap, serta adanya dua kode untuk jenis dan warna kain yang sama. 

Penyebab permasalahan disebabkan kurangnya jumlah tenaga kerja pada bagian 

gudang, bagian akuntansi belum membuat kartu persediaan, bagian cutting 

belum membuat surat pengembalian barang, surat perintah kerja, dan bukti 

penerimaan barang masih belum lengkap, selain itu adanya perbedaan persepsi 

nama warna untuk satu jenis bahan antara karyawan perusahaan bagian gudang 

dengan pemasok. Hal ini berakibat terjadinya manipulasi dan penyelewengan 

persediaan barang, bagian akuntansi kesulitan dalam proses pembuatan laporan 

keuangan dan pengecekan sata yang berhubungan dengan sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan baku, maka dapat menimbulkan kesalahan 

perhitungan jumlah persediaan. 
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Hasil evaluasi dengan melakukan pemisahan fungsi antara bagian 

penerimaan dan penyimpanan barang, serta penambahan dokumen seperti surat 

pengembalian barang, kartu persediaan, penambahan rangkap bukti penerimaan 

barang dan surat perintah kerja, serta menghapus salah satu kode untuk jenis dan 

warna kain yang sama, maka meningkatkan pengendalian internal.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pemisahan fungsi gudang pada bagian penerimaan dengan 

bagian penyimpanan barang. Pemisahan dilakukan sehingga bagian 

penerimaan dan bagian penyimpanan dapat melaksanakan tugasnya dengan 

optimal agar tidak terjadi kecurangan dan menimbulkan penyelewengan 

terhadap persediaan barang di gudang. 

2. Menambah dokumen seperti surat pengembalian barang dan penambahan 

rangkap bukti penerimaan barang, sehingga dapat membantu perusahaan 

dalam mengawasi dan mengontrol penerapan sistem akuntansi persediaan 

bahan baku yang baik. 

3. Menghapus salah satu kode untuk jenis dan warna kain yang sama, agar 

tidak terjadi kesalahan perhitungan persediaan dan penyelewangan 

persediaan. 
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