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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian 

intern atas persediaan bahan baku dalam menunjang efektivitas penjualan pada 

PT B&R, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perusahaan sudah melakukan pengendalian intern secara cukup efektif atas 

persediaan bahan baku dalam menunjang efektivitas penjualannya. Hal ini 

dapat terlihat dari terlaksananya prosedur-prosedur pengendalian intern 

atas persediaan bahan baku serta prinsip perusahaan yang seoptimal 

mungkin persediaan bahan baku selalu dalam keadaan ready stock 

sehingga dalam setiap proses produksinya perusahaan selalu dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2. Pelaksanaan pengendalian intern atas persediaan bahan baku yang 

dilakukan oleh PT B&R adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan secara konsisten melaksanakan prosedur-prosedur 

pengendalian atas persediaan bahan baku seperti yang diuraikan di bab 

4, sehingga setiap aktivitas yang berhubungan dengan persediaan 

bahan baku dapat dengan jelas terpantau. 

b. Perusahaan selalu berusaha untuk memperkecil resiko kekurangan atau 

kelebihan persediaan bahan baku yang dapat menimbulkan biaya 

pembelian atau biaya pemesanan menjadi lebih besar dari biasanya. 
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Maka dari itu perusahaan selalu berprinsip bahwa persediaan bahan 

baku harus selalu dalam keadaan ready stock, yaitu dengan cara 

menetapkan Safety Stock dan Reorder Point serta menggunakan EOQ 

dalam menetapkan pembelian yang optimum atas bahan baku untuk 

meminimalkan biaya persediaan tahunannya. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pengendalian intern atas 

persediaan bahan baku dalam menunjang efektivitas penjualan, penulis 

menggunakan koefisien korelasi Pearson seperti yang diuraikan di bab 4. 

Dari 30 responden yang diolah penulis, diperoleh koefisien korelasi r 

sebesar 0.384. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengendalian intern atas persediaan bahan baku dengan efektivitas 

penjualan walaupun hubungan tersebut adalah hubungan yang rendah atau 

lemah tapi pasti. Dalam penelitian ini 14.7% efektivitas penjualan PT 

B&R dipengaruhi oleh pengendalian intern atas persediaan bahan baku, 

sedangkan sisanya 85.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang diberikan penulis untuk dijadikan pertimbangan 

oleh pihak manajemen PT B&R guna meningkatkan efektivitas penjualan 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan jasa Eksternal Auditor pula agar 

terdapat pemeriksaan dan pengontrolan yang lebih baik lagi untuk 
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memberikan keyakinan yang memadai bahwa tidak terjadi pelanggaran 

dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Sebaiknya perusahaan memiliki bagian penerimaan yang terpisah dari 

bagian gudang sehingga terdapat spesifikasi teknis yang diperlukan untuk 

pengendalian dan pengamanan persediaan bahan baku. 

 

 

 


