
B A B V 
KESIMPULAN DAN SARAN

5 Kesimpulan
1. Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah penulis kemu 

kakan sebelumnya, yaitu dengan cara membandingkan anta 
ra teori dan £ang berlaku di perusahaan yang bersangku 
tan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan 
akuntansi biaya produksi Plate Accu yang diterapkan - 
oleh perusahaan belum memadai karena belum dapat menun 
jang sepenuhnya. sistim informasi bagi pimpinan yang - 
nantinya akan dipakai untuk dasar pengambilan keputu - 
san.
Unfruk mengatasi hal tersebut maka perlu diadakan suatu 
perubaBan dalam sistim informasi biaya produksinya, 
agar dapat diperoleh suatu informasi yang tepat.

2. Klasifikasi dan kode rekening yang ada di PT. Intryda 
Sidoarjo sekarang ini penyusunannya masih belum tera- 
tur, tidak sistimatis dan belum dapat mencerminkan kla 
sifikasi dan kode rekening sebagai pusat biaya, sehing 
ga akibatnya tidak dapat menunjang pengumpulan data 
yang informatif.

3* Perueahaan belum menyelenggarakan pencatatan pembeba- 
nan mengenai biaya tenaga kerja dan biaya produksi tak 
langsung kedalam biaya produksi pada bagian Casting 
dan Pasting, sehingga belum ada data biaya tenaga ker- _____
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ja dan biaya produksi tak langsung pada kedua bagian 
tersebut untuk menentukan tingkat penyelesaian barang 
dalam proses dan nilai barang jadi. Sehingga berdasar- 
kan data yang ada perusahaan sulit menyusun laporan 
harga pokok produksi dengan benar dan tepat.

4* Penilaian persediaan barang setengah jadi dilakukan de 
ngan cara hanya membebankan harga rata-rata dari bahan 
baku yang terpakai didalam memprosee barang setengah - 
jadi tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan su 
lit mengetahui harga pokok produksi.

5* Laporan produksi yang lengkap dan terperinci belum da
pat dilaporkan secara tertib, sehingga tidak dapat me
ngetahui bagian mana yang berjalan secara efisien dan 
mana yang tidak.

5.2. Saran
1. Klasifikasi dan kode rekening yang ada pada PT. Intry

da Sidoarjo perlu diadakan penyesuaian dengan keadaan 
eekarang dan kemungkinan untuk perkembangan dimasa 
yang akan datang serta disusun secara sistimatis, dima 
na klasifikasi dan kode rekening tersebut dapat disu
sun dengan kode block dengan angka digit yang tidak be 
rubah, sehingga dapat mencerminkan dengan jelas seba
gai pusat biaya per bagian. Sehingga dengan demikian 
dapat menunjang pengumpulan data yang informatif.

2. Perusahaan perlu menyelenggarakan pencatatan pembeba-
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nan mengenai biaya tenaga kerja dan biaya produksi tak 
langsung kedalam biaya produksi, sehingga dengan data

- tersebut perusahaan tidak akan mengalami kesulitan da
lam menyusun laporan harga pokok produksi dengan benar 
dan tepat.
Sehingga apabila di masing-masing bagian diadakan sua
tu pembebanan biaya produksi maka :
- akan memudahkan dalam penggunaan akunting tanggung 
jawab. Hal ini disebabkan karena pada masing-masing 
bagian melaksanakan suatu operasi atau proses terten 
tu kearah penyelesaian produk.

- Berguna untuk penetapan harga pokok safcuan dan pene- 
tapan harga pokok dari persediaan barang dalam pro
ses.

- Juga berguna untuk tujuan pengendalian biaya dan ana- 
lisa biaya pada masing-masing bagian tersebut, se
hingga dapat dinilai efisiensi tiap-tiap bagian atau 
departemen.

3. Dengan diketahuinya harga pokok produksi, maka nilai 
dari persediaan barang setengah jadi dapat didasarkan 
pada ketiga unsur biaya produksi yaitu biaya bahan ba
ku, biaya tenaga kerja dan biaya produksi tak langsung.

4. Sehubungan dengan tidak dapat diketahuinya bagian mana 
yang berjalan secara efisien, maka perusahaan hendak- 
nya menyusun laporan produksi yang lengkap dan terpe- 
rinci dgri masing-masing bagian yang memuat unit pro-
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duk yang di transfer ke bagian berikutnya, unit produk 
yang hilang/rusak dalam proses, serta unit produk yang 
masih dalam proses produksi, sehingga dengan demikian 
dapat membandingkan antara unit produk yang direncana- 
kan dan unit produk yang sesungguhny* dihasilkan*
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