
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis-analisis yang telah

dilakukan mengenai studi penerapan sistem informasi akuntansi konversi berbasis

komputer untuk meningkatkan kinerja manajemen produksi perusahaan pada PT

“X”, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Adanya sistem informasi akuntansi konversi berbasis komputer yang

memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur, tujuan, dan

pengendalian internal pada komputer dalam sistem informasi akuntansi

konvesi berbasis komputer yaitu:

a. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi

Adanya sumber daya manusia yang telah berpengalaman dan berperan

aktif yang ahli dalam bidangnya, alat yang memadai, adanya prosedur-

prosedur seperti prosedur rencana produksi, prosedur penyerahan

barang jadi, prosedur pembelian, prosedur permintaan bahan, prosedur

produksi, terdapat pula data dan informasi yang terdiri dari dokumen-

dokumen yaitu rencana produksi, rencana kebutuhan bahan, perintah

produksi, seperti permintaan bahan dan penyerahan barang jadi,

catatan-catatan diantaranya adalah jurnal pembelian bahan baku, jurnal

pemakaian bahan, jurnal pembeyaran gaji dan upah, jurnal biaya

overhead, kartu persediaan, dan laporan-laporan seperti laporan

produksi harian, mingguan, bulanan. Hal tersebut didukung dengan

dimilikinya beberapa sistem pada komputer yang sesuai dengan

kemajuan teknologi dan kebutuhan perusahaan yang salah satunya

adalah digunakannya batch system dalam proses pengolahan data.

b. Tujuan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, antara lain

relevan, improve throughput, efficiency, timeliness, fleksibility,

accuracy dan security, economic.

Terdapat pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai,

hal ini dapat mendukung pelaksanaan sistem informasi akuntansi konversi



berbasis komputer dengan tercapainya peningkatan kinerja manajemen produksi

perusahaan. Kinerja manajemen produksi perusahaan dapat meningkat dengan

adanya pelaksanaan pengendalian internal produksi yang efektif yaitu sebagai

berikut:

2. Pengendalian produksi yang efektif dapat didukung dengan adanya

komponen-komponen pengendalian internal yaitu:

a. Adanya lingkungan pengendalian yang memadai berupa falsafah dan

komitmen manajemen dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan

baik oleh setiap karyawan, struktur organisasi yang jelas, adanya

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

b. Adanya penetapan resiko yang timbul sehingga perusahaan dapat

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah resiko  yang mungkin

timbul sehingga perusahaan dapat mengantisipasinya.

c. Adanya aktivitas pengendalian, berupa pengendalian fisik atas asset

dan adanya pemisahan tugas yang sudah jelas dan mudah dimengerti

oleh karyawan.

d. Adanya sistem informasi yang memadai yang terdiri dari metode

(sistem dan prosedur) dan catatan yang diterapkan untuk mencatat,

memproses, melaporkan seluruh transaksi, dan komunikasi yang

dilakukan dengan menggunakan fax, telepon, e-mail, dan internet.

e. Adanya pemantauan yang memadai antar bagian produksi oleh kepala

produksi.

3. Sistem informasi akuntansi konversi berbasis komputer sangat

berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal produksi yang pada

akhirnya kinerja manajemen produksi dapat meningkat. Hal ini dapat

dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem informasi akuntansi konversi

berbasis komputer dalam perusahaan dan didukung dengan tercapainya

tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

a. Keandalan informasi laporan keuangan.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Efektivitas dan efisiensi organisasi.



Kelemahan-kelemahan yang ditemukan penulis dari hasil penelitian pada

PT “X” adalah:

1. Nomor urut cetak kurang diperhatikan dalam formulir produksi yang

digunakan.

2. Password yang digunakan untuk mengakses data produksi tidak diganti

secara berkala.

3. Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan dari beberapa karyawan

dalam penggunaan komputer secara optimal.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan dan memperhatikan nomor

urut cetak dalam formulir produksi yang digunakan untuk

menghindari penyelewengan dan kesalahpahaman dalam proses

produksi.

2. Password sebaiknya diganti secara berkala (periodik) untuk

menghindari kemungkinan adanya kebocoran password dan data.

3. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja karyawan,

sebaiknya PT “X” memberi lebih banyak lagi pelatihan pendidikan

khusus mengenai komputer.


