
90 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengendalian internal yang terjadi pada PTOmega Karya Persada 

telah cukup baik. Hal ini dikarenakan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan proses pengendalian persediaan sudah dilakukan sesuai dengan

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian persediaan di PT Omega Karya Persada sudah cukup baik dan

memadai serta mampu untuk meningkatkan laba perusahaan karena

pengendalian persediaan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat

perusahaan.

c. Perusahaan selalu membandingkan antara persediaan bahan baku bulan

sebelumnya dengan persediaan bahan baku bulan berjalan.

d. Perencanaan kebutuhan bahan baku dibuat berdasarkan rencana produksi

yang telah disusun sebelumnya atas dasar pesanan yang diterima oleh

perusahaan.

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan

- Adanya dokumen yang harus dirapikanagar memudahkan perusahaan

dalam pengarsipan dan pencarian dokumen apabila sedang diperlukan. 

Dan juga untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan serta 

diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

- Untuk peneliti selanjutnya, disarankan supaya melakukan penelitian 

dalam hal persediaan yang terjadi pada PT Omega Karya Persada, baik 

dari pembelian maupun penjualan persediaan.  

- Saran-saran yang diberikan diharapkan dapat dilakukan. Sehingga 

informasi akuntansi yang diperoleh semakin terpercaya.  

5.3  Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait, antara lain: 

1. Bagi perusahaan yaitu  PT Omega Karya Persada: 

- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi 

- Identifikasi mengenai berbagai kendala/permasalahan yang dihadapi 

perusahaan agar dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan serta 

peningkatan bagi perusahaan 

2. Bagi perusahaan-perusahaan sejenis: 

- Dapat digunakan sebagai pembanding, sehingga dapat diketahui berbagai 

kelebihan dan kekurangan, agar dapat dilakukan perbaikan dan 

pengembangan usaha.  

3. Bagi kalangan akademis: 

- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya 

pengetahuan mengenai pengendalian internal pada akun persediaan bahan 

baku terhadap laba perusahaan.  
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