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BAB V 

PENUTUP 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan 

Distributor PT Ice Dreamer Asia belum memiliki pencatatan persediaan 

mengingat perusahaan belum genap 1 tahun. Sehingga peneliti membuatkan 

pencatatan persediaan yang sesuai dengan SAK ETAP dimana pencatatan 

persediaan yang berpacu pada pedoman SAK ETAP dapat membantu perusahaan 

dan pembaca laporan keuangan lebih memahami tentang persediaan. Dalam SAK 

ETAP mencakup 4 hal yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. Sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistem pencatatan 

perpetual, pencatatan yang dilakukan terus menerus pada setiap terjadi transaksi 

dan menggunakan metode FIFO karena persediaan yang dimiliki oleh perusahaan 

memiliki batas konsumsi. Dari pencatatan kartu persediaan ini dapat diketahui 

HPP (Harga Pokok Penjualan) pada setiap transaksi penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Hasil dari HPP akhir akan dimasukkan kedalam laporan laba 

rugi, dan mengurangi penjualan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

mengalami keuntungan atau kerugian. Akun persediaan akan dimasukkan 

kedalam asset. 

Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengimplimasikasn dan 

menerapkan pencatatan persediaan ini dalam perusahaan untuk lebih 

mengefesienkan perusahaan dalam membuat laporan keuangannya. Karena, 
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persediaan merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan. Hal-hal yang 

dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk memulai suatu usaha selain 

memahami cara teknik pemasaran, target pemasaran, memproduksi, sangat 

penting juga untuk memahami tentang membuat laporan keuangan menurut 

Standart Akuntansi. Persiapan dalam memulai usaha juga harus matang supaya 

tidak mudah dimanipulasi oleh pihak lain dalam perusahaan. 

Untuk lebih memahami tentang pencatatan persediaan yang sesuai dengan 

standart akuntansi dan juga pembuatan dalam laporan keuangannya, peneliti 

bersedia masuk dalam perusahaan untuk membuatkan laporan keuangan serta 

pencatatan persediaan. 

 

5.2     Saran  

Menurut penelitian ini disarankan kepada perusahaan untuk memahami dan 

menerapkan pencatatan persediaan yang sudah dicontohkan pada bab 4, sesuai 

dengan prosedur akuntansi secara umum yaitu mulai dari membuat kartu 

persediaan beserta jurnal, kemudian memasukkan jurnal kedalam BB (Buku 

Besar), dan Laporan keuangan yang meliputi laporan laba/rugi, laporan ekuitas, 

dan laporan neraca. Untuk lebih mempermudah perusahaan dalam mengetahui 

kondisi keuangannya. Hal ini juga membantu perusahaan dalam menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan ETAP.  

Saran yang diajukan oleh peniliti yang kedua yaitu Apabila perusahaan 

masih kurang paham dalam pencatatan persediaan yang disajikan oleh peneliti 
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perusahaan dapat merekrut peneliti untuk bekerja pada perusahaan pada bagian 

akuntansi. Untuk membuatkan kartu persediaan dan juga membuatkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi terbaru yang diterapkan. 

5.3    Implikasi 

Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh dalam 

menerapkan pencatatan persediaan yang sesuai dengan SAK ETAP. Jika 

perusahaan dapat memahami dan menerapkan pencatatan persediaan tersebut, 

akan memudahkan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang 

berkaitan dengan kartu persediaan.  
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