
B A B  V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dibahas dan diuraikan secara panjang lebar 

mengenai dasar-dasar pengertian t e o r i t is  dan tinjauan ten- 

tang keadaan yang ada pada perusahaan beserta pembahasan- 

aya, maka dapat d ita r ik  beberapa kesimpulan dan untuk se- 

lanjutnya akan disampaikan saran-saran yang akctt diuraikan 

pada bab terakh ir in i .

1• Kesimpulan

1.1. Bahwa data merupakan suatu masukkan (bahan baku) yang 

harus diolah sedemikian rupa dalam suatu sistim  in fox  

masi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi 

pemakainya.

1.2. Pada pokoknya s istim  informasi itu  sama, baik itu  s is  

tim inform asi akuntansi maupun sistim  informasi mene

jemen. Keduanya merupakan suatu himpunan dari elemen- 

elemen manusia, modal, meein dan la in - la in  yang te r 

dapat dalam suatu organisasi yang bekerja sama untuk 

mengolah data sedemikian rupa, sehingga bermanfaat b£ 

g i  pelaksana fungsi-fungsi menejemen. Hanya saja s is 

tim inform asi menejemen m eliputi semua data yang ma- 

suk dalam organ isas i, semua a k t if ita s  pengolahan d i 

dalam organ isasi dan semua informasi ; yang' digunakan 

oleh orang-orang dalam organ isasi, sedangkan sistim
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inform asi akuntansi hanya mencakup jen is  data dan in - 

formasi terten tu , khususnya informasi keuangan.

1.3* Dalam suatu organ isasi perusahaan industri terdapat 

dua sub s istim  inform asi untuk menejemen,, yaitu in fo£  

masi yang berhubungan dengan kegiatan f is ik  produksi 

dan inform asi yang berhubungan dengan unsur-unsur b i

aya produksi. Sub eistim  informasi biaya produksi in i  

berhubungan dengan pengumpulan informasi yang diperlu 

kan untuk pengendalian biaya.

1 Laporan adalah v/adah dari data yang telah dikumpulkan 

dan telah  d iolah  ke dalam bentuk yang- siap dipakai 

o leh  menejemen agar dapat memberikan manfaat yang 

mAksimum maka laporan-laporan in i  haruelah leagkap 

dan tepat pada v/aktunya.

1.5* Dari pengamatan penulis pada perusahaan in i  terutama 

pada a k t i f i ta s  produksi, dapat disimpulkan bahwa pe

laksanaan fungsi-fungsinya menejemen belum dapat ba- 

nyak memanfaatkan informasi sebagai bahan pertimbang- 

an utaraa. Hal in i  terutama disebabkan karena kurang- 

nya kesadaran pihak menejemen akan pentingnya hal in i  

disamping juga kurang memadainya sistim  pelaporanyang 

ada.

1 *6. Bahwa dengan disempurnakannya sistim  informasi pada 

bidang produksi, ya itu  dengan diterapkannya struktur 

organisasi secara formal dan te r tu lis ,  prosedur serta  

form ulir yang dibutuhkan maka akan dapat mewujudkan
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informasi produksi dan biaya produksi dengan tepat, 

lengkap dan akurat berdasarkan data yang dapat diper 

caya, sehingga dapat dipakai untuk menetapkan harga 

jualnya yang sesuai dengan biaya ptoduksinya.

1*7* Hal-hal la in  yang berkenaan dengan a k t if ita s  produksi 

sep erti penetapan standart, analisa produksi belum di 

adakan secara ilm iah/form il. Hal in i  sed ik it banyak 

ada kaitannya dengan belum sempurnanya proses pengo

lahan dan penyajian data yang ada.

2. Saran-saran

2.1. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data produksi hen 

daknya dilakukan secara leb ih  in te n s if dan ekstensif.

2 .2. Hendaknya pihak menejemen raau leb ih  menyadari penting 

nya pemanfaatan informasi di dalam pelaksanaan fungsi 

fungsi utamanya. Dan mau menyadari pula bahwa dalajm 

menghadapi kompleksitas permasalahan dalam masa per- 

kembangan perusahaan sangat memerlukan penyesuaian-pe 

nyesuaian bahkan perubahan-perubahan yang membawa mag 

fa a t.

2.3* Untuk mendapatkan data biaya produksi yang terperin c i 

dan terpercaya sebaiknya diadakan penambahan tugas/ 

petugas baru yang menangani pencatatan biaya produksi.

2.4« Pembuatan laporan-laporan hendaknya tepat pada. waktu- 

nya dan tidak ditunda-tunda, karena keterlambatan di 

s in i b e ra rti mengurangi n i la i  dan manfaat yang dapat
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diperoleh  dari laporan tersebut,

Adapun laporan-laporan tersebut antara la in  adalah :

-  Laporan persediaan barang jad i

-  Laporan persediaan bahan

-  Daftar upah harian

-  Laporan produksi

Perhitungan biaya produksi proses I

- Perhitungan biaya produksi proses I I

-  Perhitungan biaya produksi proses I I I ,  IV, V.

*  Harga pokok penjualan.
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