
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT Pertamina 

(Persero) UP-VI Balongan Indramayu dan hasil pembahasannya sebagaimana 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba 

mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang menyangkut Proses 

Produksi pada PT Pertamina UP-VI Balongan Indramayu. 

1. Sistem informasi akuntansi Proses produksi pada PT Pertamina (Persero) UP-

VI sudah memenuhi unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang memadai. 

2. Pengendalian internal proses produksi pada PT Pertamina (Persero) UP-VI.   

Dalam melaksanakan aktivitas proses produksi, PT Pertamina (Persero) UP-VI 

telah menerapkan pengendalian internal proses produksi. Hal ini dapat dilihat 

dari pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal yang ada pada PT 

Pertamina (Persero) UP-VI. 

Pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Perencanaan produksi adanya persyaratan proses untuk mencapai target 

pengolahan yang didukung dengan adanya keluaran proses rencana 

pengolahan dan produksi, rencana Gross Margin.  
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b. Penilaian Resiko 

Penerimaan dan penimbunan bahan baku adanya persyaratan proses 

Continous Supply dengan adanya keluaran proses ketersediaan bahan 

baku. 

c. Prosedur Pengendalian  

Adanya proses perencanaan produksi. proses penerimaan dan penimbunan 

bahan baku proses produksi. proses penimbunan dan penyaluran produk. 

proses pemeliharaan, proses rekayasa dan pengembangan. proses 

pengadaan, penerimaan dan penyimpangan . proses pengelolaaan LKKK 

(Keselamatan kerja, kebakaran dan pencemaran). Proses pengelolaaan 

SDM (Sumber daya Manusia). Serta proses pengelolaan finansial. 

d. Informasi dan Komunikasi  

Adanya pendistribusi informasi yang baik antar bagian dalam pertamina 

akan menunjang tersedianya informasi yang akurat, relevan, dan tepat 

waktu.  

e. Pemantauan 

Pemantauan ini dilakukan oleh bagian tertentu yang dilakukan sebelum 

dan sesudah proses produksi. 

 

5.2 Saran 

1. Sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT Pertamina (Persero) 

UP-VI Balongan Indramayu sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan 

lagi sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT Pertamina agar 
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terjadi sistem informasi akuntansi proses produksi berjalan dengan baik 

pada PT Pertamina (Persero) UP-VI Balongan Indramayu. 

2. Untuk pengendalian internal proses produksi pada PT Pertamina (Persero) 

UP-VI Balongan Indramayu, sebaiknya pemantauan tidak hanya dilakukan 

diawal proses produksi saja agar bila terjadi bila terjadi penyimpangan 

dapat segera diperbaiki. 

 


