
 

 

5.1 Simpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT.Agronesia Divisi Industri Teknik 

Karet mengenai tinjauan atas sistem informasi akuntansi proses produksi dengan 

menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk sistem informasi akuntansi proses 

produksi dan pembahasan yang telah penulis uraikan berdasarkan pengamatan (observasi) 

langsung, maka penulis mencoba memberikan simpulan dan saran menurut pengetahuan dan 

pengalaman yang penulis miliki. 

       Simpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa sistem informasi akuntansi proses produksi 

yang telah diterapkan oleh perusahaan cukup memadai, hanya masih ada yang harus 

diperhatikan yaitu sebagai berikut :  

1. Perusahaan belum mempunyai flowchart proses produksi linoleum, untuk menunjang 

proses produksinya perusahaan hanya menggunakan data aliran proses produksi 

yang hanya dapat dipahami oleh bagian tertentu pada perusahaan.  

2. Pada saat proses produksi linoleum berlangsung, jika berdasarkan prosedur aliran 

proses produksi yang ada pada perusahaan seharusnya terdapat proses pembuatan 

lem, tetapi pada saat penulis meninjau secara langsung proses tersebut tidak ada. Ini 

menandakan bahwa sistem pelaksanaanya belum sesuai dengan  prosedur yang 

diterapkan.  

3. Dalam hal dokumen dan formulir yang digunakan cukup memadai, walaupun 

pendistribusianya masih ada yang dilakukan secara manual. Dokumen yang 

digunakan dalam proses produksi adalah perintah kerja, material reqirement, bukti 

pengeluaran barng jadi, kartu persediaan barang jadi, bukti pengeluaran gudang 

barang dalam proses , bukti penerimaan gudang barang dalam proses, bukti 

penerimaan barang jadi, kartu persediaan gudang barang dalam proses, bukti 

penerimaan barang, laporan produk selesai, kartu jam mesin,kartu jam kerja, bukti 



 

pengeluaran barang, kartu persediaan barang, rencana dan realisasi bagian teknik, 

rencana dan realisasi bagian pabrikasi, rencana dan realisasi bagian komponding, 

rencana dan realisasi bagian PPIC, faktur, surat pengantar barang, pesanan barang, 

perhitungan bahan baku dan jadwal produksi dan teknik. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan sistem informasi akuntansi proses produksi yang dilaksanakan dan 

ditetapkan pada PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan menyajikan flowchart proses produksi linoleum untuk 

menunjang data aliran proses produksi yang dimiliki perusahaan guna memperlancar 

proses produksi.  

2. Perlu adanya persediaan bahan baku yang memadai agar proses produksi linoleum 

tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar serta pelanggan semakin percaya 

pada perusahaan. 

3. Sebaiknya proses pembuatan lem bisa digabung dengan proses atau tahapan yang 

lain, agar proses produksi bisa lebih efisian dan selesai dengan lebih cepat. 
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