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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Simpulan yang dapat ditarik oleh penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang 

dilakukan di PT Sarana Ternak Utama dengan judul “ Hubungan Pelaksanaan 

Pemeriksaan Operasional atas Pengelolaan Persediaan dengan Tingkat Efektivitas 

Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang” adalah sebagai berikut: 

1. Simpulan berdasarkan hasil wawancara: 

a. Pemeriksaan operasional atas pengelolaan barang dagang pada PT Sarana 

Ternak Utama telah dilakukan secara memadai, hal tersebut terbukti dengan: 

i. Pengelolaan persediaan barang dagang di PT Sarana Ternak Utama 

dilakukan oleh orang yang benar-benar memahami sistem persediaan di 

perusahaan. 

ii. Pemeriksaan pengelolaan persediaan dilakukan dengan dasar pemahaman 

seluruh prosedur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan, 

seperti penerimaan, penataan, dan pengiriman barang. 

iii. Pemeriksaan dilakukan secara periodik, hal tersebut bertujuan untuk 

mengantisipasi membesarnya suatu masalah pengelolaan persediaan pada 

perusahaan. 
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iv. Hasil pemeriksaan operasional atas pengelolaan persediaan segera 

dilaporkan kepada pihak manajemen. 

b. Tingkat efektivitas pengendalian persediaan barang dagang PT Sarana 

Ternak Utama saat ini dapat dinilai cukup memadai, hal tersebut terlihar dari:  

i. Pengelolaan persediaan barang dagang PT Sarana Ternak Utama telah 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perusahaan. 

ii. Perusahaan melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi 

terjadinya kecurangan. 

iii. Tidak terjadi penumpukan maupun kekurangan barang di gudang, 

sehingga perusahaan jarang mendapat keluhan dari pelanggan. 

iv. Setiap tahun ada upaya perbaikan sistem pengelolaan persediaan. 

Langkah perbaikan tersebut diambil berdasarkan hasil temuan pemeriksa. 

2. Simpulan berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner: 

Berdasarkan hasil pengolahan data jawaban kuesioner dengan menggunakan 

program SPSS, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeriksaan 

operasional terhadap pengelolaan persediaan barang jadi PT Sarana Ternak 

Utama memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang dagang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterimanya 
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hipotesis yang diajukan penulis. Dimana nilai Sig. 2 tailed lebih kecil dari 0,05 

(0,019<0,05). 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di PT Sarana Ternak Utama, 

maka saran-saran untuk PT Sarana Ternak Utama yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

• Stock opname gudang yang berada di Cirebon dan Tangerang sebaiknya 

dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut untuk menghindari 

terjadinya kecurangan dengan cara pemindahan ilegal. 

• Orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebaiknya 

merupakan orang-orang yang benar-benar mengerti standar audit dan 

akuntansi. 

• Setelah memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen, sebaiknya 

pemeriksa terus melakukan follow up untuk melihat apakah ada perbaikan 

atau tidak. 

Penulis juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, saran tersebut 

adalah: 
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• Penelitian yang selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang 

memiliki jumlah karyawan pada bagian pemeriksaan dan persediaan lebih 

banyak. Hal tersebut akan membantu dalam proses pengolahan data yang 

menggunakan software SPSS. 

• Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperdalam, yaitu dengan meneliti 

seberapa jauh peranan dari pemeriksaan operasional pengelolaan persediaan 

terhadap tingkat efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagang. 


