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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian data daiatas maka dapat diambil kesimpulan 

sehubungan tentang akuntansi persediaan khususnya tentang pencatatan dan 

penilaian persediaan berdasarkan PSAK No. 14 Tahun 2008 pada CV. Aneka 

Ilmu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

a. CV. Aneka Ilmu sudah menerapkan pembagian tugas dan wewenang pada 

setiap bagian dengan baik dibuktikan dengan struktur organisasi yang ada 

pada CV. Aneka Ilmu. Hal ini menguntungkan perusahaan dimana setiap 

tugas dan wewenang pada setiap bagian bisa berjalan sesuai renacana serta 

meniminalisir kecurangan. 

b. CV. Aneka Ilmu menggunakan sistem  pencatatan persediaan bahan baku 

untuk  mencatat persediaan barang adalah  sistem pencatatan perpetual, 

dengan sistem yang sudah terkomputerisasi yang dilakukan terus menerus 

serta adanya buku persediaan bahan baku akan memudahkan pengawasan. 

Sedangkan untuk metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO 

(First In First Out) /  MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama) hal ini 

dilakukan CV. Aneka Ilmu karena bahan baku yang pertama tidak dipakai 

terlebih dahulu akan mengalami penurunan kualitas atau kadaluarsa.  
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c. Pada umumnya CV. Aneka Ilmu sebagian besar telah menerapakan 

akuntansi persediaan berdasarkan PSAK No. 14 Tahun 2015 dengan baik, 

adapun yang belum sesuai PSAK No. 14 Tahun 2015 ialah pada penyajian 

laporan neraca tidak ada pos persediaan bahan baku, persediaan bahan 

dalam proses, dan persediaan bahan jadi. Penyajian laporan laba rugi CV. 

Aneka Ilmu tidak adanya biaya listrik, biaya telepon, dan gaji karyawan. 

Untuk pengukuran persediaan pada CV. Aneka Ilmu tidak adanya catatan 

biaya konversi, biaya lain dan biaya pemberian jasa. Pengakuan beban 

pada persediaan bahan baku tidak ada catatan akuntansinya dan pada 

pengungkapan persediaan bahan baku dalam laporan keuangan yaitu tidak 

diakuinya setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah 

persediaan bahan baku, dan tidak diakuinya setiap pemulihan dari setiap 

penurunan nilai yang diakui  sebagai pengurang jumlah persediaan bahan 

baku. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan adalah  sebagai berikut : 

a. CV. Aneka Ilmu perlu melakukan evaluasi  pada bagian akuntansi 

terutama pada persediaan bahan baku dan harus teliti dalam menjalankan 

fungsinya karena pada laporan neraca dan laba rugi ini penting sebagai 

pedoman untuk evaluasi, pengawasan, dan pengendalian keuangan 

perusahaan. 
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b. Pada CV. Aneka Ilmu memang sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 

No. 14 Tahun 2015. Namun, perusahaan masih perlu memperbaharui 

informasi tentang PSAK No. 14 Tahun 2015 yang membahas tentang 

untuk lebih dipelajari oleh bagian akuntansi sehingga penerapan akuntansi 

persediaan bahan baku dapat sepenuuhnya sesuai dengan PSAK No. 14 

Tahun 2015 tentang persediaan.  
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