
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem akuntansi

pertanggungjawaban dalam menunjang efeiktivitas pengendalian biaya produksi

pada PT Pindad, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban  di PT Pindad sudah

memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya:

1) Struktur organisasi yang menetapkan secara  jelas wewenang dan

tanggung jawab, hal ini ditunjukkan dengan adanya uraian atau

penjabaran tugas dan kewajiban setiap orang yang ada pada organisasi.

2) Penyusunan anggaran yang dilakukan perusahaan. Penyusunan

anggaran yang dilakukan oleh PT Pindad, telah sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengendalikan setiap aktivitas yang dilakukan

perusahaan.

3) Pemisahaan biaya terkendali dan tidak terkendali.

4) klasifikasi kode rekening yang sudah memadai, hal ini ditunjukkan

dengan dicantumkannya kode perkiraan pokok, kode pusat

pertanggungjawaban dan kode jenis biaya.

5) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh setiap pusat

pertanggungjawaban baik yang dibuat setiap triwulan ataupun akhir

periode.

Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang memadai tersebut

mendukung dilakukannya proses pengendalian yang baik sehingga pada akhirnya

penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan di PT Pindad

telah berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi.

Walaupun penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban sudah

memadai, akan tetapi penulis masih menemukan adanya beberapa kekurangan

seperti dalam pelaksanaan sistem penghargaan dan hukuman, sistem ini belum



sepenuhnya dijalankan, terutama dalam pemberian hukuman atau sanksi terhadap

manajer yang tidak berhasil mencapai tujuan. Selain itu, berdasarkan data yang

diperoleh, biaya produksi yang dikeluarkan telah melebihi anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberi saran kepada PT Pindad

yaitu:

1. Agar sistem penghargaan dan hukuman yang sudah ada dapat dijalankan

dengan lebih baik, yaitu jika suatu saat terjadi penyimpangan yang

disebabkan oleh kinerja yang kurang baik, maka manajer pusat

pertanggungjawaban tempat penyimpangan tersebut terjadi harus diberi

sanksi.

2. Agar dilakukan tindakan perbaikan atau evaluasi terhadap kebijakan yang

berkaitan dengan sistem kontrak pesanan, karena selama ini masih sering

terjadi penyimpangan dalam anggaran yang diakibatkan oleh adanya

pembatalan kontrak yang dilakukan oleh pelanggan.

3. Karena selama ini masih banyak bahan baku yang digunakan untuk

membuat produk adalah bahan baku impor, maka penulis menyarankan

agar perusahaan secara bertahap mulai mengganti bahan baku tersebut

dengan bahan baku lokal, hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang

diakibatkan oleh devaluasi nilai mata uang rupiah terhadap mata uang

asing.


