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ABSTRAK 
 

“ Tinjauan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi  
Atas Efektivitas Kelancaran Proses Produksi ” 

 
  

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha sekarang ini, maka masalah-
masalah yang timbul semakin kompleks. Selain itu juga perusahaan-perusahaan 
akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam usaha mereka mencapai 
tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi proses produksi akan diperoleh 
proses produksi yang memadai. Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui 
sampai sejauh mana fungsi sistem informasi akuntansi dapat berfungsi atas 
kelancaran proses produksi. 

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis mencoba melakukan penelitian 
mengenai “Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi Atas 
Efektivitas Kelancaran Proses Produksi ”. Yang menjadi objek penelitian 
adalah PT. Pindad (persero) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Bandung. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menghimpun data-data di PT. Pindad 
dan mengambil bahan kepustakaan dimana tujuan dari penelitian ini untuk 
memberikan gambaran yang nyata apakah sistem informasi akuntansi  dapat 
berfungsi atas kelancaran proses produksi dengan melihat unsur-unsur proses 
produksi yang ada di PT. Pindad. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 
menggunakan metode deskripsi analisis dengan pendekatan studi kasus , yaitu : 
penelitian beerdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis, dan 
membuat kesimpulan serta mengajukan saran-saran yang dipandang perlu. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT. 
Pindad (persero), penulis dapat mengambil keputusan bahwa tinjauan fungsi 
sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT. Pindad (persero) sudah 
berfungsi atas kelancaran proses produksi.  

Hal ini didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur sistem informasi 
akuntansi proses produksi dan unsur-unsur kelancaran proses produksi serta saran-
saran yang dianggap penting oleh penulis seperti sebagai berikut: Dokumen yang 
digunakan sebaiknya bernomor urut cetak untuk mencegah adanya dokumen yang 
hilang dan mempermudah penelusuran dokumen apabila dibutuhkan, Untuk 
mempertahankan kelangsungan sistem informasi akuntansi yang telah ada, akan 
lebih baik jika PT. Pindad menggunakan auditor intenal yang berfungsi untuk 
memelihara dan meningkatkan sistem yang telah ada agar selalu dapat berperan 
dalam menunjang efektifitas kelancaran proses produksi, Bagian produksi 
sebaiknya mencatat masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan 
produksi, yang akan berperan dalam memberikan timbal balik (feed back) kepada 
manajemen untuk melakukan evaluasi atas kegagalan suatu produk dalam 
pelaksanaan proses produksi. 

 


