
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data dari hasil kerja praktik dan analisis yang dilakukan dengan 

berlandaskan teori-teori mengenai Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi yang 

dilaksanakan pada CV Garda menerapkan prosedur-prosedur yang memadai dalam 

melaksanakan aktivitas proses produksi, yaitu: 

1) Prosedur penerimaan order. 

2) Prosedur permintaan bahan baku. 

3) Prosedur proses produksi. 

4) Prosedur akuntansi untuk biaya produksi. 

Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi yang dilaksanakan pad CV Garda 

sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemenuhan unsur-unsur 

Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi pada CV Garda, yaitu: 

1.  Dokumen-dokumen 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses produksi pada CV Garda 

adalah sebagai birikut: 

1) Sales Order (SO) dikeluarkan oleh bagian penjualan atas dasar Purchase 

Order dari Customer dan ditujukan pada bagian gudang bahan mentah, 

bagian produksi, bagian akuntansi, dan untuk arsip. 

2) Surat Permintaan Bahan Baku dikeluarkan oleh bagian produksi dan 

ditujukan pada bagian gudang bahan mentah, bagian pembelian, dan 

untuk arsip. 

3) Purchase Order (PO) dikeluarkan oleh bagian pembelian dan ditujukan 

pada supplier, bagian akuntansi, dan arsip. 

4) Laporan Penerimaan Bahan Baku yang dikeluarkan oleh bagian gudang 

bahan mentah dan ditujukan pada bagian produksi, bagian pembelian, 

bagian akuntansi, arsip. 



5) Laporan Hasil Produksi yang dikeluarkan oleh bagian produksi dan 

ditujukan pada bagian penjualan, bagian gudang barang jadi, bagian 

akuntansi, arsip.   

6) Surat Pengiriman Hasil Produksi atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh 

bagian penjualan dan ditujukan pada customer, bagian gudang barang 

jadi, bagian ekspedisi, bagian akuntansi, arsip. 

Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, perusahaan dapat mencatat semua 

transaksi yang terjadi selama proses produksi dilaksanakan. 

2.  Adanya pencatatan yaitu berupa jurnal bahan baku, jurnal persediaan dan buku 

pembantu buku besar yang berguna dalam mencatat pemakaian bahan baku, 

biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan harga pokok barang jadi. 

3.  Adanya prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses produksi antara lain: 

1) Prosedur penerimaan order. 

2) Prosedur permintaan bahan baku. 

3) Prosedur proses produksi. 

4) Prosedur akuntansi untuk biaya produksi. 

Dengan adanya prosedur-prosedur dalam pelaksanaan proses produksi tersebut 

berarti sistem informasi akuntansi proses produksi telah berperan dalam 

menjamin pelaksanaan yang seragam dari kegiatan yang berulang-ulang dalam 

suatu perusahaan. 

4.  Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam melakukan proses pencatatan, yaitu alat 

tulis, kalkulator, komputer. 

5.  Laporan 

Dengan dilaksanakannya aktivitas proses produksi melalui sistem informasi 

akuntansi, maka didapat informasi berupa laporan, yaitu: 

1) Laporan hasil produksi. 

2) Laporan persediaan bahan baku.  

 

 



5.2  Saran 

 Saran-saran yang penulis dapat kemukakan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan yaitu: 

1. Perlu dilakukannya promosi oleh bagian pemasaran dalam rangka 

meningkatkan volume penjualan perusahaan dan lebih memperluas daerah 

pemasaran. 

2. Dapat menghasilkan produk yang lebih beragam. 


