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BABV 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengakuan persediaan menggunakan syarat FOB Destinition. FoB 

destination adalah barang diakui pada saat barang sudah sampai pada 

gudang pembeli. Pengukuran adalah Harga jual di PT Surya Timur 

Cemerlang Sidoarjo menggunakan Beban pokok penjualan ditambah laba 

yang diinginkan. Harga terendah diantaranya keduanya yang akan 

digunakan sebagai dasar pengukuran persediaan . Pencatatan 

menggunakan menggunakan sistem manual yang masih kurang efisien, 

sebaiknya menggunakan sistem perpetual, yang berarti pencatatan 

informasi terkait persediaan barang dagang dilakukan setiap terjadi 

transaksi pembelian dan penjualan barang, bukan pada akhir atau periodik. 

Penyajian laporan keuangan untuk persediaan dilaporkan pada laporan 

perubahan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban disajikan 

pada laporan laba rugi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk masa 

mendatang adalah sebagai berikut : 
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1. Solusi-solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang ada adalah sebaiknya 

pencatatan dilakukan secara manual selain dengan menggunakan program 

computer akuntansi untuk mencatatat adanya selisih dengan melihat 

kwitansi penjualan yang ada dikasir.  

2. Setiap dokumen yang ada di PT Surya Timur Cemerlang sebaiknya 

disimpan atau diarsipkan dengan diurutkan berdasarkan tanggal, bulan, 

atau tahun agar lebih rapi dan lebih mudah untuk mencarinya jika 

sewaktu-waktu diperlukan oleh bagian-bagian terkait. 

3. Pemilik perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan secara mendadak 

terhadap kegiatan produksi tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak atau 

bagian-bagian yang akan di periksa, dengan jadwal yang tidak teratur di 

setiap bagian. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan atau bagian terkait 

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
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