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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis mengenai fungsi sistem informasi akuntansi proses produksi atas 

kelancaran proses produksi pada PT. Pindad divisi mesin jasa, maka simpulan 

sebagai berikut : 

1. Sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT. Pindad telah dilakukan 

secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan dijalankannya unsur-unsur 

sistem informasi akuntansi seperti sumber daya manusia yang telah 

berpengalaman dan ahli dibidangnya, alat-alat atau mesin yang memadai, 

prosedur-prosedur yaitu prosedur prosedur rencana produksi, prosedur 

permintaan barang, prosedur produksi, prosedur penyerahan barang jadi, dll. 

Juga terdapat data dan informasi yang terdiri dari dokumen-dokumen yaitu 

rencana produksi, rencana kebutuhan bahan, perintah produksi, surat 

permintaan bahan, jurnal pembayaran gaji, dan upah, jurnal biaya overhead, 

kartu persediaan dan laporan-laporan seperti laporan produksi mingguan atau 

bulanan. Sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT. Pindad juga 

telah berfungsi sebagai alat pengendali internal proses produksi. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi dan pembagian pekerjaan 

yang jelas dan tegas; adanya sistem informasi pencatatan, prosedur, metode 

dan pelaporan yang memadai dalam proses produksi, adanya standar dan 

budget dalam pemakaian bahan, jam kerja berikut hasil produksinya. 

2. Kelancaran proses produksi pada PT. Pindad dapat dikatakan efektif, hal ini 

dapat ditunjukkan dengan adanya unsur-unsur yang menunjukkan efektifitas 

kelancaran proses produksi seperti : 

- penyusunan rencana produksi 

- Perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan 

- Pemeliharaan/ perawatan mesin 

- Pengendalian mutu 



Kesimpulan dan Saran  halaman    

Skripsi  01.00.168 

71 

- Manajemen tenaga kerja 

Efektifitas kelancaran proses produksi yang telah dicapai yaitu : 

- tidak terlambatnya proses produksi akibat dari keterlambatan permintaan 

bahan 

- adanya efisiensi dari penggunaan bahan baku 

- kerusakan produk/produk gagal dapat ditekan seminimal mungkin 

- kualitas yang dihasilkan sesuai standatr quality control yang telah 

ditetapkan dalam perusahaan 

- Hasil produksi selesai tepat waktunya sehingga pengiriman barang sesuai 

dengan permintaan pelanggan. 

3. Sistem informasi akuntansi proses produksi yang telah dilaksanakan oleh PT. 

Pindad telah berfungsi atas efektifitas kelancaran proses produksi. Hal ini 

dengan ditunjukkannya unsur-unsur sistem informasi akuntansi proses 

produksi seperti : sunber daya manusia, alat-alat yang memadai, prosedur-

prosedur data dan informasi yang terdiri dari dokumen/formulir-formulir, 

catatan-catatan dan laporan yang mendukung pengoperasian sistem proses 

produksi guna tercapainya hasil produksi sesuai kualitas yang telah 

direncanakan dan standar kualitas perusahaan yang ditetapkan. 

Hal ini dapat ditunjukkan pada : 

a. Penggunaan dokumen-dokumen untuk pencatatan dan pelaporan dalam 

proses produksi sehingga dapat diketahui kuantitas dan kualitas produk 

yang memadai setiap saat. 

b. Adanya prosedur produksi pada pelaksanaan proses produksi sehingga 

bagian tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing 

dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangkaian proses 

produksi yang telah berlangsung. 

c. Adanya pencatatan dan pelaporan dalam proses produksi yang 

dilaksanakan baik itu mengenai kuantitas maupun kualitasnya sehingga 

pemakaian bagan dapat diperhatikan. 
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d. Dibuatnya rencana produksi sehingga jumlah bahan baku, tenaga kerja 

dan dana yang dibutuhkan untuk proses produksi dapat diperkirakan 

terlebih dahulu. 

e. Adanya kuantitas produk yang menyimpang jauh dari rencana produksi 

ketika diperbandingkan antara rencana produksi dan laporan hasil 

produksi. 

 

5.2 SARAN 

1. Dokumen yang digunakan sebaiknya bernomor urut cetak untuk mencegah 

adanya dokumen yang hilang dan mempermudah penelusuran dokumen 

apabila dibutuhkan. 

2. 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. 

3. 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. 
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