
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem 

informasi akuntansi produksi dalam meningkatkan efektivitas internal kontrol atas 

kualitas produk pada PT.Dirgantara Indonesia satuan usaha Aerostructure, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi produksi sangat memadai di 

PT.Dirgantara Indonesia khususnya satuan usaha Aerostructure. Adapun 

faktor-faktor yang mendukung terlaksananya sistem informasi akuntansi 

tersebut berdasarkan hasil penelitian di PT Dirgantara Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

Adanya komponen utama sistem informasi akuntansi: 

a. Pengguna yang dapat mengakses sistem Integrated Resource Planning 

(IRP) di satuan usaha Aerostructure sangat dibatasi dengan adanya kode 

akses tersendiri bagi penggunanya. Data yang adapun tidak dapat dicopi 

secara bebas karena fasilitas tersebut dibatasi, hanya atasan saja yang 

memiliki fasilitas tersebut. Pengguna sistem di satuan usaha Aerostructure 

sudah tersosialisasi sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar 

b. Sedangkan instruksi dan prosedur tentang proses produksi dan 

pengendalian kualitas sudah dibuat oleh bagian PPC, yang disebut process 

sheet yang didalamnya sudah terdapat rauting process yang akan dijadikan 

acuan bagi pekerja dalam perlakuan detail part. 

c. Data-data disimpan secara sistematis agar dapat selalu dimutakhirkan 

secara teratur dan mengakses data dibatasi dengan system password 

khusus untuk pengguna yang sudah diotorisasikan. Data yang berkaitan 

dengan proses produksi berada di bagian PPC (Planning and Production 

Control) dalam bentuk process sheet. Keluaran yang dihasilkan oleh PT. 

Dirgantara Indonesia informasinya telah memadai, hal ini dapat terlihat 

dari adanya process sheet yang akan dibagikan kepada semua pekerja yang 



terlibat dalam proses produksi. 

d. Pengolahan data dilakukan secara manual dan komputerisasi sehingga 

internal kontrol atas proses produksi dapat terkendali dengan baik dan 

mencapai Value For Money yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis.  

e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada PT. Dirgantara 

Indonesia sangat jelas. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi PT. 

Dirgantara Indonesia sehingga tercipta keamanan dari pemisahan 

kewenangan dan fungsi. PT. Dirgantara Indonesia selalu melakukan proses 

pengendalian dan evalusi secara berkala dan konsisten pada setiap bagian 

dalam perusahaan dapat dilihat dari adanya divisi jaminan mutu yang 

terdiri dari empat satuan usaha yaitu Aircraft, Aerostructure, Aircraft 

service, engineering service, defence. 

2.  Adanya tujuan internal kontrol atas kualitas produk dapat tercapai dengan cara: 

a. Meningkatkan pengendalian dengan alat bantu process sheet dan rejection 

tag sebagai alat bantu pengendali kualitas produk  

b. Membentuk satu tim yang khusus untuk mengendalikan kualitas produk 

dengan dilakukannya inspeksi oleh Quality Assurance, Quality Control, 

Quality Inspector.  

c. Proses produksi dilaksanakan sesuai dengan rauting process yang telah 

ditentukan. 

3. Pengendalian internal atas kualitas produk pada PT. Dirgantara Indonesia sudah 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelima unsur-unsur pengendalian 

internal yang terdiri dari: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Dalam lingkungan pengendalian disatuan usaha Aerostructure PT 

Dirgantara Indonesia, nilai integritas dan etika selalu dilaksanakan dalam 

proses produksi, keinginan untuk majupun sangat terlihat dan tergambar 

dari pekerjanya yang bekerja sangat solid dalam tim. Pelimpahan 

wewenang dan tanggungjawab sudah dilaksanakan dengan baik sehingga 

lingkungan pengendalian semakin kuat dan terkendali.  

 



b. Perkiraan Resiko Yang Akan Timbul Dalam Proses Produksi 

Kemungkinan resiko  yang paling sering timbul dari pekerja/karyawan 

yang baru diterima dalam perlakuan detail part yang sedang diproduksi, 

selain itu mesin baru dan sistem baru juga menjadi salah satu perkiraan 

resiko. Karena kesalahan satu mili saja dalam proses produksi sangat fatal 

bisa saja proses produksi terhenti dan diulang, kondisi ini akan 

memperpanjang waktu produksi dan menambah biaya produksi. 

c. Aktivitas Pengendalian Kualitas 

Pemisahan tugas telah dilakukan dengan jelas sesuai dengan sertifikasi dan 

tenaga kerja yang qualified dalam tanggungjawab dan keahliannya. 

Pemisahan tugas ini dilakukan untuk pengendalian fisik dan kualitas 

produk. Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya sudah 

pasti memperkecil resiko yang muncul dalam proses produksi yang 

nantinya akan mempengaruhi kualitas dan mutu produk. 

d. Informasi dan Komunikasi Mengenai Pengendalian Kualitas 

Komunikasi dan informasi yang ada di satuan usaha Aerostructure sangat 

lancar sehingga loyalitas sesama pagawai di PT. Dirgantara Indonesia 

membantu proses produksi, semua pegawai bekerjasama dengan tujuan 

yang satu mempertahankan mutu produk yang akan dihasilkan. 

e. Pengawasan 

Di satuan usaha Aerostructure dibentuk tim yang khusus menilai kualitas 

pelaksanaan internal kontrol atas mutu produk, yaitu terdiri dari quality 

assurance, quality control, quality inspector. 

4. Analisis Sistem informasi akuntansi produksi dalam meningkatkan efektivitas 

internal kontrol atas kualitas produk 

 Proses produksi di satuan usaha Aerostructure sering sekali mengalami 

ancaman yaitu dalam hal pencurian atau perusakan persediaan bahan baku. 

Peranan sistem informasi akuntansi yang akan menunjang efektivitas 

pengendalian atas kualitas produk akan sangat dibutuhkan oleh pimpinan 

dalam pengambilan keputusan atas produksi.  

 Pengendalian bahan baku adalah salah satu langkah awal untuk 



mengendalikan kualitas produk. Pengendali bahan baku di satuan usaha 

Aerostructure adalah Material Ticket. Didalamnya sudah tercantum semua 

yang berhubungan bahan baku, kandungannya, ukurannya, kadar logamnya 

dan sebagainya, sesuai order bagian pemesanan 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan 

dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dimasa 

yang akan datang, yaitu: 

1. Meskipun perangkat komputer justru menimbulkan biaya lain yang jauh lebih 

tinggi dari biaya tata usaha sebelumnya ketika perusahaan tidak menggunakan 

komputer dalam pengolahan data, perusahaan dapat menghemat hal lain 

seperti waktu, keakuratan dalam pengolahan data, kecepatan dalam hal arus 

informasi. Maka dari itu tetap pertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan 

lagi. 

2. Untuk setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan produksi sebaiknya 

ada sosialisasi secara langsung antara karyawan dengan pihak manajemen 

perusahaan sehingga dapat meminimalisasi keluhan atau ketidakpuasan dari 

pihak karyawan di kemudian hari. 

3. Perusahaan juga perlu berupaya meningkatkan pemahaman, kesadaran dan 

tanggungjawab bagi para karyawan mengenai pentingnya kualitas produk 

yang dihasilkan. Supaya para pekerja dapat menciptakan efektivitas dan 

efisiensi dalam menjalankan proses produksi. 

4. Perusahan juga harus menambah fasilitas yang mendukung pelaksanaan 

kualitas, agar pelaksanaan kualitas dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

mengurangi terjadinya kegagalan. 

5. Perusahaan harus melibatkan seluruh karyawan tingkat atas dan tingkat bawah 

dalam pelaksanaan kualitas, supaya terjadi kerja sama yang baik dalam 

malaksanakan pengendalian kualitas dalam proses produksi. 

 


