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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem 

pengendalian internal atas persediaan barang pada CV. COCO M 

Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian 

internal belum efektif, masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai 

dengan lima komponen COSO yaitu komponen lingkungan 

pengendalian, komponen penilaian risiko, komponen aktivitas 

pengendalian, dan komponen aktivitas pengawasan. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada kepala gudang dan bagian marketing. 

1. Tidak adanya pemisahan tugas. Karyawan yang menangani 

marketing tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya, 

hingga tugas dan tanggung jawab yang tidak optimal dijalankan 

oleh marketing sehingga kerugian yang dialami perusahaan tinggi.  

2. Prosedur stock opname dan pencatatan persediaan tidak dilakukan 

secara rutin. Pengawasan dan pemeriksaan fisik atas persediaan di 

gudang dan barang di proyek yang tidak dilakukan secara berkala. 

Hal ini yang menyebabkan tingkat kehilangan semakin meningkat 

dan adanya dugaan kecurangan (fraud). 

3. Komunikasi antara marketing dengan kepala gudang kurang 

berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi menyebabkan sering 

terjadinya kesalahan dalam pengiriman barang ke pelanggan. 
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4. Kurangnya pengendalian internal atas keamanan dan penyimpanan 

persediaan di lingkungan gudang. 

5.2. Saran 

Bagi CV. COCO M Semarang : 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran perbaikan 

bagi CV. COCO M Semarang agar dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas perusahaan, serta keandalan informasi terkait siklus persediaan 

yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya pemisahan tugas yang jelas terutama pada marketing. 

2. Penambahan jumlah karyawan pada marketing dengan adanya 

pembagian wilayah kerja. 

3. Marketing wajib untuk melakukan pengawasan secara berkala dan 

perhitungan fisik atas persediaan di proyek tanpa membeda-

bedakan jumlah yang disewakan. 

4. Perusahaan membuat aturan mengenai pengawasan barang yang 

berada di proyek luar kota. 

5. Melakukan stock opname secara rutin setiap tiga atau empat bulan 

sekali. 

6. Ikut serta dalam pengawasan pengiriman barang ke lokasi 

pelanggan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. 

7. Melakukan penataan persediaan dengan baik dengan memisahkan 

persediaan yang baru masuk dengan persediaan yang siap untuk 

keluar dan persediaan yang rusak ringan hingga rusak berat. 
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8. Pemberian penanda atau informasi pada persediaan yaitu 

menggantungkan kartu persediaan yang berupa tabel dengan 

tertulis yaitu jenis barang, ukuran barang, jumlah barang pada satu 

baris tersebut, kondisi barang, dan jumlah barang yang sudah 

diambil pada baris tersebut. 

9. Meningkatkan keamanan gudang dan penyimpanan dengan 

menambah CCTV di area yang tidak terjangkau (blind spot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


