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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Setiap perusahaan harus memiliki sistem yang baik untuk tetap 

bersaing dengan para kompetitor. Sebuah sistem dapat berjalan 

dengan baik dan terstruktur jika ada Standard Operating Procedure 

(SOP) . SOP dapat menjamin kinerja perusahaan berjalan dengan baik 

karena didalamnya terdapat proses bisnis yang jelas dan terstruktur. 

Masalah yang dihadapi PT. Gerongan Surajaya adalah sistem lama 

pada siklus produksi tidak dapat menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

dirancangnya sistem akuntansi siklus produksi yang tertera dalam 

SOP, kebutuhan informasi yang menjadi pokok permasalahan saat ini 

dapat teratasi. SOP juga membantu perusahaan memiliki pedoman 

yang kuat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

fungsi dalam siklus produksi. Dengan rancangan sistem produksi yang 

baru kebutuhan informasi biaya produksi, informasi kebutuhan bahan 

baku, dan kurangnya dokumen pada sistem lama yang menjadi 

permasalahan dapat teratasi. Selain itu, dengan adanya SOP aktivitas 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih 

efektif.   
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5.2. Keterbatasan 

Sistem informasi akuntansi yang dirancang dalam penelitian ini 

hanya fokus pada siklus produksi yang dimulai dari proses produksi 

hingga menghasilkan produk jadi saja. Oleh karena itu, rancangan 

sistem yang dibuat oleh peneliti hanya terbatas pada ruang lingkup 

siklus produksi saja. Dalam hal ini, peneliti lebih menekankan pada 

prosedur dan dokumen yang digunakan dalam siklus produksi 

daripada metode-metode dan cara yang digunakan dalam perhitungan 

biaya yang timbul dari proses produksi tersebut. 

 

5.3. Saran 

1. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan 

pada penelitian berikutnya sistem ini dapat dikembangkan hingga 

perumusan metode yang tepat untuk perhitungan biaya produksi 

atau sistem ini dapat dikembangkan hingga perancangan 

interface untuk sistem produksi yang terkomputerisasi. 

2. Pihak dari PT. Gerongan Surajaya diharapkan mampu 

mengimplementasikan sistem yang telah dirancang dalam 

penelitian ini. Adanya dokumen-dokumen baru yang dirancang 

pada siklus produksi dapat membantu PT. Gerongan Surajaya 

dalam memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Selain itu, 

pihak dari PT. Gerongan Surajaya juga diharapkan mampu 

menerapkan SOP yang buat dalam penelitian ini. SOP dapat 

dijadikan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing bagian
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