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   BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dari pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Pengendalian Internal atas 

Persediaan Barang Dagang pada Toko Alfamart Fatmawati 6 Jakarta Selatan, Toko 

Alfamart Madrasah 2 Jakarta Selatan, Toko Alfamart H. Nawi 2 Jakarta Selatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Pengendalian Internal yang diterapkan perusahaan mengenai 

Persediaan Barang Dagang terhadap Toko Alfamart Fatmawati 6 Jakarta 

Selatan, Toko Alfamart Madrasah 2 Jakarta Selatan dan Toko Alfamart 

H.Nawi 2 Jakarta Selatan sejauh ini sudah diterapkan dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

diterapkan terhadap Toko-toko Alfamart 

2. Peranan Pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Toko 

Alfamart fatmawati 6 Jakarta Selatan, Toko Alfamart Madrasah 2 Jakarta 

Selatan dan Toko Alfamart H.Nawi 2 Jakarta Selatan sudah berjalan cukup 

baik.  Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas yang jelas, 

baik menyangkut wewenang, tanggungjawab, fungsi maupun 
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hubungan organisasi. Namun dalam kedisiplinan masih ada 

karyawan yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan 

dan masih datang terlambat. 

b. Penilaian Risiko  

Adanya evaluasi kerja dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan 

atas pengendalian barang dagang bertujuan untuk meminimalisir 

risiko-risiko yang terjadi terhadap persediaan barang dagang. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Adanya pengecekan fisik barang atau Stock Opname (SO) parsial 

atau harian yang ada dirak dan dilakukan setiap hari oleh pejabat 

toko maupun crew yang sedang bertugas sehingga barang-barang 

tersebut dalam keadaan baik dan tidak expired. 

d. Informasi dan Komuikasi  

Adanya alat yang dinamakan PDA (Personal Daily Aktivity) yang 

memudahkan karyawan melakukan Stock Opname, mengecek 

penerimaan barang, membuat harga. Selain itu ada juga alat yang 

dinamakan Tablet yang digunakan pengecekan ketersediaan barang 

dagang, tatanan barang di rak atau planogram agar tidak perlu 

melihat dikomputer. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada 

kelalaian karyawan mengenai telatnya pergantian harga barang 

dirak sehingga tidak sesuai dengan sistem tersebut. 

e. Monitoring  



87 
 

Adanya pengecekan persediaan barang dan Stock Opname (SO) 

Harian secara rutin  yang dilakukan oleh pejabat toko. Selain itu, 

monitoring yang dilakukan oleh koordinator wilayah (Area 

Coordinator) yaitu dengan melakukan kunjungan rutin yang sudah 

terjadwal dan secara berkala ketoko-toko yang berada dibawah 

areanya.  

3. Kendala dan solusi dalam menerapkan pengendalian internal atas 

persediaan barang dagang terhadap toko alfamart Fatmawati 6 Jakarta 

Selatan, toko alfamart madrasah 2 Jakarta Selatan dan toko alfamart H.Nawi 

2 Jakarta Selatan yaitu masih adanya karyawan toko yang tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat menghambat pada 

proses pengendalian internal atas persediaan barang. Solusi yang dilakukan 

toko terhadap hal tersebut yaitu dengan dilakukannya briefing setiap pagi 

oleh pejabat toko  

 

5.2 Saran 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengendalian Internal atas Persediaan 

Barang Dagang, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi 

berdasarkan hasil penelitian di Toko Alfamart Fatmawati 6 Jakarta Selatan, Toko 

Alfamart Madrasah 2 Jakarta Selatan, Toko Alfamart H. Nawi 2 Jakarta Selatan. 
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1. Untuk setiap toko Alfamart yang sudah menjalankan Pengendalian Internal 

atas Persediaan Barang dengan baik semoga bisa dipertahankan dan bisa 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

2. Untuk setiap toko Alfamart yang belum menjalankan Pengendalian Internal 

atas Persediaan Barang dengan baik diharapkan untuk menjalankannya. 

Karena, Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang sangat 

penting dilakukan untuk menjaga barang dagang toko yang merupakan asset 

utama perusahaan yang perlu dijaga dengan baik agar tidak terjadi 

kecurangan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, mengenai diharapkan dapat menambahkan 

indikator-indikator yang lebih relevan untuk mengukur tingkat keakuratan 

mengenai Pengendalian Internal atas Persediaan Barang. 

  


