
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang penulis lakukan pada PT. 

Three Star Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Akuntansi Pada Proses Produksi yang dilakukan PT. Three 

Star Indonesia telah menerapkan pengendalian proses produksi dengan baik. 

Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sistem informasi  akuntansi  proses  produksi  yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut :

a. Formulir/Dokumen

Telah disusunnya dokumen atau formulir-formulir antara lain kertas kerja, 

kartu penerimaan barang, kartu permintaan barang, formulir hasil  quality  

control dan kartu  quality check point  dari masing-masing tahapan proses 

produksi. Hal ini sesuai dengan tujuan digunakannya suatu formulir, yaitu 

berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dalam menciptakan, memcatat 

atau  melengkapi  transaksi  usaha,  menggunakan  tembusan  kopi,  untuk 

mempermudah  pendistribusian  informasi,  dibuat  atau  medapat  otorisasi 

oleh atau dari orang bagian yang berwenang. 

b. Prosedur

Adanya  prosedur  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  proses  produksi 

antara lain adanya perintah untuk melaksanakan produksi atas dasar order 

produksi,  proses  produksi  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang 

diisyaratkan  dalam  pembuatan  produksi  yang  bersangkutan,  prosedur 

penyimpanan barang atau prosedur gudang, prosedur pengecekan barang 

dan prosedur pengeluaran barang atau prosedur pengiriman barang. 

c. Alat-alat Pengolahan Data

Telah  dilengkapi  pada  setiap  aktivitas  proses  produksi  dengan  alat 

pengolahan  data  yaitu  komputer  dengan  input  berupa  kuantitas  barang, 

jenis  barang,  tanggal  masuk  dan  tanggal  keluar  lalu  diproses  dengan 



processor dan menghasilkan output berupa laporan persediaan bahan baku 

yang dicetak pada kertas dengan menggunakan printer.

d. Laporan Manajemen

Adanya  laporan  yang  dihasilkan  dari  bagian-bagian  yang  terkait  dalam 

aktivitas  produksi  yang  dapat  digunakan  oleh  pihak  manajemen  dalam 

mengambil suatu keputusan yang tepat.

e. Catatan

PT. Three Star Indonesia selalu melakukan pencatatan terhadap seluruh 

transaksi yang terjadi. Oleh karena itu PT. Three Star Indonesia memiliki 

catatan yang telah memadai.

2. PT.  Three  Star  Indonesia  telah  menerapkan  pengendalian  proses  produksi 

dengan  baik.  Namun  demikian  masih  di  temukan  kendala  –  kendala  yang 

menghambat kinerja dalam proses produksi antara lain :

a. Kurangnya tenaga kerja yang memadai dalam hal ini tenaga kerja yang 

dimiliki PT. Three Star Indonesia kurang berkualitas.

b. Belum adanya pemisahan tugas secara khusus untuk menjamin keandalan 

pengendalian di antara fungsi pada PT. Three Star Indonesia.

5.2 Saran

PT. Three Star Indonesia adalah Perusahaan yang sedang berkembang di 

Indonesia, akan tetapi terdapat kendala – kendala yang menghambat kinerja dalam 

proses produksi harus diantisipasi sejak dini, di antaranya : 

1. PT.  Three Star  Indonesia  tidak perlu  menambah tenaga  kerja,  karena  akan 

menambah biaya untuk PT. Three Star Indonesia itu sendiri.

2. PT.  Three  Star  Indonesia  harus  mengadakan  pelatihan  kepada  karyawan 

khususnya  pada  bagian  produksi  minimal  2  minggu  sekali,  hal  ini  untuk 

meningkatkan kualitas  tenaga kerja  agar  pada proses produksi tidak terjadi 

kesalahan – kesalahan.

3. Pada  bagian  Departemen  Produksi  dan  Quality  Control  Departemen  harus 

lebih teliti dan tegas kepada setiap tenaga kerja, agar masing – masing tenaga 



kerja sudah mengerti dengan tugas yang harus dilakukannya, sehingga laporan 

yang dihasilkan bisa tepat waktu.

Di luar dari saran yang penulis berikan diatas, bahwa selama ini sistem 

informasi akuntansi proses produksi yang diterapkan dan dilandaskan pada PT. 

Three  Star  Indonesia  sudah  baik,  oleh  karena  itu  harus  dipertahankan  dan 

ditingkatkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.


