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BAB V 

Penutup 

 

5.1  Kesimpulan 

 Secara umum pengendalian internal pada PT Javas Tripta Gemala telah berjalan 

cukup baik, namun masih terdapat beberapa kesalahan, diantaranya adalah :  

1. Pada bagian persediaan, sistem tidak memiliki akses untuk menginput 

jumlah barang kembali. Sehingga persediaan fisik dengan sistem memiliki 

perbedaan, dan hanya dapat disesuaikan dengan buku catatan milik admin 

bagian persediaan.  

2. Pada bagian penjualan harga barang yang terdapat pada sistem adalah harga 

barang grosir. Sehingga apabila terdapat barang retur dalam jumlah kecil, 

admin bagian penjualan harus mengedit harga yang tertera pada sistem 

menjadi harga barang eceran, dan melakukan penghitungan secara manual. 

Permasalahan tersebut menunjukan bahwa keluarnya barang yang telah 

diinput pada entry stock out secara langsung mengurangi saldo persediaan 

yang ada pada gudang tanpa ada pencatatan kembali barang sisa dari sales. 

Sehingga saldo persediaan yang ada tidak sesuai dengan persediaan fisik 

pada gudang. Tidak tersedianya informasi persediaan yang akurat dapat  

menimbulkan risiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian 

persediaan maupun penjualan. Para admin dapat saja membuat 
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transaksi dengan jumlah yang palsu karena sistem tidak dapat mengenali jumlah 

persediaan yang    sesungguhnya. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistem pengendalian pada PT Javas Tripta Gemala masih terbilang lemah. 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya fokus kepada persediaan dan penjualan, sehingga belum 

ada evaluasi terhadap bagian pembelian. 

 

5.3 Rekomendasi 

Sebaiknya PT Javas Tripta Gemala melakukan pengecekan pengendalian setiap 

beberapa waktu sekali untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut dapat 

membantu berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, PT Javas 

Tripta Gemala juga dapat mengajukan kepada pusat untuk adanya pembaharuan 

sistem yang digunakan untuk dapat memgupdate harga pada sistem sehingga 

tidak harga grosir, melainkan juga memiliki pilihan harga eceran. Pada bagian 

persediaan juga dapat ditambahkan database untuk menginput sisa barang 

kembali sehingga tidak hanya dicatat secara manual saja. Hal tersebut harus 

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas operasional dan mencegah terjadinya 

risiko-risiko yang tidak diinginkan terkait dengan penjualan maupun persediaan




