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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui upaya yang panjang dan dengan kesungguhan yang 

maksimal, maka penulis sampai pada bab terakhir yang merupakan intisari 

dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini, akan kami ketengahkan beberapa 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang “Analisis 

Pengendalian Internal Untuk Mendukung Kelancaran Proses Produksi di UD 

Tri Manunggal Utama Jepara.” Maka penulis dapat menyimpulkan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini selalu 

menerapkan sistem pengendalian internal. Salah satu sistem pengendalian 

internal yang dilakukan adalah prosedur pengadaan, pergudangan  dan 

pengeluaran barang, sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh 

perusahaan UD Tri Manunggal utama bertujuan untuk dapat 

mengendalikan segala pengadaan barang, pergudangan dan pengeluaran 

barang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk 

mendukung kelancaran proses prodoksi. Dalam pembahasan mengenai 

prosedur pengadaan, pergudangan dan pengeluaran barang Pengendalian 

Internal pada UD Tri Manunggal belum memperlihatkan pelaksanaan yang 

memadai atau efektif, karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam 

penggunaan fungsi yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang dan 

bagian penyimpanan barang (Bagian Gudang) dalam perusahaan yang 

melakukan suatu kegiatan atau aktivitas diluar wewenang dan tanggung 

jawab. Untuk menghasilkan pengendalian internal yang baik maka perlu 

disusun suatu struktur organisasi yang didalamnya bukan hanya terdapat 

pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas tetapi juga harus 

terdapat pemisahan fungsi kerja sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengendalian internal. Dengan dilaksanakannya struktur organisasi 
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perusahaan yang baik maka usaha tersebut dapat dikoordinir dan sejalan 

dengan tujuan perusahaan.  

2. Pengendalian internal untuk mendukung kelancaran proses produksi di UD 

Tri Manunggal Utama Jepara Dari hasil evaluasi terhadap sistem 

pengendalian internal persediaan bahan baku perusahaan, peneliti 

menemukan adanya beberapa kelemahan-kelemahan pada sistem dan 

prosedur persediaan bahan baku perusahaan yang menyebabkan resiko 

ketidakefisienan dan keefektifan dalam memperlancar proses produksi: 

a. Menunggu bahan baku habis baru melakukan pembelian bahan baku . 

b. Seringnya keterlambatan datangnya bahan baku. 

c. Kurangnya kelengkapan bukti transaksi.  

Dengan dilakukannya koordinasi pada sistem pesediaan bahan baku dan 

sistem proses produksi yang baik dan tercontrol akan mendapatkan produk 

yang efisienan dan efektif dalam memperlancar proses produksi. 

 

B. Saran-saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan berdasarkan penelitian 

yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi 

bahan masukan antara lain:  

1. Dalam pengendalian internal, pemilik perusahaan harus lebih variatif, 

inovatif dalam meningkatkan kualitas, agar konsumen puas dengan apa 

yang dibelinya dan karyawan harus memegang tanggung jawab sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. 

2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengendalian internal untuk 

mendukung kelancaran proses produksi di UD Tri Manunggal Utama 

Jepara.  Dan diharapkan dapat memberi solusi dalam penjualan produk, 

agar nantinya persediaan bahan baku berjalan dengan maksimal. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang 
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optimal telah penulis curahkan, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan 

penulis, skripsi ini banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Oleh 

Karena itu, penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang 

konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak 

yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran dan do’a. Penulis 

berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin. 

 

 


