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5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari Program Kerja Praktek yang dilakukan di CV. Harapan 

Makmur Sungai Budi Group Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa :  

• Sistem pencatatan dan penilaiian persediaan yang digunakan oleh CV. 

Harapan Makmur Sungai Budi Group saat ini sebenaranya sudah 

menerapkan PSAK No.14, namun Pencatatan yang dilakukan kurang 

maksimal dikarenakan kurangnya pengendalian serta keterbatasanya 

penggunaan sistem komputer, untuk itu manajemen mengambil kebijakan 

mengunakan metode pencatatan prepetual yang dapat memudahkan untuk 

setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan 

untuk dapat mengantisipasi adanya peningkatan penjualan dan penurunan 

penjualan itu sendiri yang berpengaruh terhadap persediaan.  

• Metode penilaian persediaan yang dipakai oleh CV. Harapan Makmur 

Sungai Budi Group adalah mengunakan metode penilaian FIFO (First in 

first out)/MPKP (Masuk pertama keluar pertama). Metode ini digunakan 

karena agar produk yang lama dapat laku terjual ke konsumen sehingga 

meminimalisisr kerusakan persediaan barang dagang, dan metode ini sudah 

sesuai dengan standar PSAK No.14. 

• Sistem pencatatan dan penilaian persediaan yang menggunakan sistem 

komputer/software (Citrix stock) sudah lebih baik dibandingkan 

sebelumnya dan membuat pekerjaan lebih mudah, efisien dan teruji
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keakuratanya walaupun masih terdapat sedikit hambatan dikarenakan 

belum optimalnya sistem komputer tersebut dan masih perlu ditingkatkan. 

5.2  Saran 

Setelah melakukan kegiatan program Kerja Praktek selama kurang lebih satu bulan 

di CV. Harapan Makmur Sungai Budi Group. Ada beberapa saran yang diberikan 

yaitu:  

• Untuk meningkatkan kualitas pencatatan sebaiknya perusahaan 

mempertimbangkan pencatatan persediaan, hal ini dilakukan dengan cara 

tetap menggunakan pencatatan manual namun dicocokan dengan sistem 

komputer dikarenakan menghindari human error, selain itu hendaknya 

perusahaan meningkatkan kualitas pekerjanya sehingga setiap karyawan 

dapat bertangguung jawab atas pekerjaanya, serta diharapkan perusahan 

dapat meningkatkan Standar Operasional Perusahaan agar kegiatan 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

• Perusahaan CV. Harapan Makmur Sungai Budi Group hendaknya terus 

dapat mempertahankan serta meningkatka kualitas mutu produk dan 

pelayanan yang dhasilkan guna menjamin kepuasan konsumen. 

 

 


