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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pengadaan 

rangkaian sambung baru pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengadaan rangkaian sambung baru adalah suatu proses kegiatan 

pemenuhan kebutuhan atau pasokan barang dalam proses awal pembuatan 

saluran air baru bagi pelanggan yang terdiri dari beberapa persediaan barang 

yang ada di gudang berupa pipa distribusi, klem zadle, male adaptor, pipa 

PE, pipa selubung, verloop sock, pipa dan  incian, knee, plug kran, meter 

air, stop kran, bak meter, tee, prop, dan atap kran guna mengalirkan air dari 

pipa induk ke meter pelanggan sampai proses akhir terbentuknya nomor 

rekening air pelanggan tersebut dibawah kontrak yang legal untuk 

pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak. 

2. Dalam pencatatan persediaan metode yang digunakan adalah metode 

perpetual. Metode ini dipakai karena pada akhir bulan diadakan 

penghitungan fisik, sehingga dapat disesuaikan antara pembukuan yang 

dilakukan oleh bagian gudang dengan hasil penghitungan fisik. 

3. Fungsi yang terkait dengan persediaan barang pada PDAM Tirta Moedal 

mulai dari masuknya barang sampai menjadi barang persediaan adalah 

bagian gudang, bagian anggaran, dan bagian akuntansi. 

4. Terjalinnya praktik sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap unit yang 

terkait meskipun prosedur yang ada dirasa kurang efektif dan bagian gudang 

berperan lebih banyak dalam pengelolaan persediaan daripada unit kerja 

yang lain. 
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4.2 Saran 

Saran yang diberikan penulis atas kesimpulan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Metode pencatatan akuntansi yang ada pada PDAM Tirta Moedal Kota 

Semarang sudah sesuai dengan yang ada di teori yaitu metode perpetual. 

Hal ini harus tetap dipertahankan, karena memudahkan penyusunan laporan 

keuangan. 

2. Agar lebih memperbaiki prosedur yang ada, agar lebih efektif dan efisien 

serta pekerjaan lebih mudah. 

3. Memaksimalkan kinerja setiap karyawan 

4. Meningkatkan pelayanan sesuai dengan motto dan filosofi PDAM Tirta 

Moedal Kota Semarang.  
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