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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada CV. Sinar Maju 

Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keandalan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem milik perusahaan kurang dapat diandalkan. Hal 

ini disebabkan karena mekanisme pengendalian yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sebelumnya tidak berjalan dengan maksimal akibat lemahnya 

mekanisme pengawasan yang dijalankan perusahaan. Akibatnya risiko 

terkait tujuan pelaporan dan kepatuhan masih muncul dan menghambat 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  

Perusahaan masih memiliki permasalahan terkait dengan data 

persediaan yang dimiliki. Permasalahan ini diakibatkan mekanisme 

pengendalian yang ditetapkan perusahaan yaitu melakukan stock opname 

setiap bulannya belum berjalan dengan maksimal. Seringkali karyawan 

bagian gudang belum memiliki inisiatif setiap bulannya untuk melakukan 

stock opname. Selain itu proses stock opname selama ini dijalankan oleh 

fungsi gudang sendiri. Seharusnya, fungsi akuntansi yang melakukan stock 

opname dan didampingi oleh bagian gudang. Berikutnya, fungsi 

pengawasan yang dijalankan oleh kepala gudang di perusahaan juga belum 

berjalan secara optimal. Terkadang kepala gudang tidak melakukan 

pengecekan ulang terhadap muatan barang. Apabila karyawan gudang salah 
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mengambil barang, akibatnya akan berpengaruh terhadap kondisi 

persediaan milik perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Permasalahan diatas harus menjadi perhatian bagi perusahaan 

karena hal ini bisa mengakibatkan perusahaan salah dalam melakukan 

pengambilan keputusan terkait persediaan. Yang perlu ditingkatkan oleh 

perusahaan adalah terkait pengawasan dari kebijakan pengendalian yang 

sudah ditetapkan perusahaan. Proses pengawasan yang memadahi akan 

menunjang mekanisme pengendalian yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Apabila proses pengawasan berjalan dengan maksimal akan mempermudah 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

5.2 Saran  

Terdapat beberapa catatan yang dibutuhkan agar pengendalian 

internal di perusahaan semakin maksimal sehingga tujuan yang ditetapkan 

perusahaan dapat tercapai. Berkaitan dengan kebijakan stock opname, 

praktik di perusahaan selama ini, proses stock opname dilakukan oleh 

bagian gudang sendiri kemudian memberikan laporan ke bagian akuntansi. 

Hal ini merupakan praktik yang keliru, karena dapat memunculkan 

terjadinya peluang kecurangan yang dilakukan oleh bagian gudang. 

Seharusnya proses stock opname dilakukan oleh bagian akuntansi 

didampingi oleh bagian gudang supaya memastikan keandalan data yang 

dihasilkan dari proses tersebut.  
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Terkait dengan mekanisme stock opname yang belum berjalan 

secara rutin, sebaiknya perusahaan membuat aturan yang tegas beserta 

sanksi tertulis mengenai kebijakan tersebut dan ditempelkan pada gudang. 

Langkah ini juga bisa diterapkan pada bagian kepala gudang yang belum 

menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal yang berakibat 

munculnya selisih pada persediaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan 

yang tegas dan tertulis akan dapat membuat karyawan supaya lebih 

bertanggung jawab dan berhati-hati sehingga risiko tersebut dapat 

diminimalisir dan tujuan yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. 

Langkah ini juga bisa ditempuh terkait dengan user rights masing-masing 

karyawan. Penggantian kata sandi secara berkala perlu diperhatikan oleh 

perusahaan dengan cara mengingatkan karyawan dalam kurun waktu 

tertentu. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan adanya karyawan 

yang tukar menukar akun untuk masuk ke sistem perusahaan. Tentunya hal 

ini akan mempengaruhi kerahasiaan dan keandalan informasi keuangan dari 

sistem perusahaan. Dengan adanya langkah yang tegas diharapkan dapat 

memastikan keandalan informasi yang dihasilkan dari sistem perusahaan. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah cakupan penelitian ini 

hanya berfokus pada tujuan pelaporan pada divisi persediaan pada CV. 

Sinar Maju Semarang. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan waktu serta 

biaya. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mencakup 
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keseluruhan divisi yang ada di perusahaan serta meliputi tujuan strategis 

serta operasional perusahaan. 
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