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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian sistem produksi pada PT 

Niagara Kosmetik pada baba sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Sistem informasi akuntansi biaya produksi yang diterapkan sekarang pada 

PT Niagara Kosmetik belum memadai, karena belum mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi PT Niagara 

Kosmetik yaitu: 

a. Belum tersedianya informasi mengenai alokasi terhadap biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan 

pada tiap produk. 

b. Nilai dari informasi persediaan yang disajikan belum 

menampilkan informasi mengenai harga pokok produksi per 

produk. 

 

2. Perancangan sistem informasi akuntasi produksi biaya pada PT Niagara 

Kosmetik meliputi: rancangan konsep sistem akuntansi biaya produksi, 

rancangan database, rancangan output, rancangan input, dan rancangan 

pengendalian. 
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a. Dengan perancangan sistem akuntansi biaya produksi terintegrasi 

dapat diketahui alokasi untuk tiap pos biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead yang dibebankan pada tiap produk 

b. Melalui perancangan sistem akuntansi biaya produksi dapat 

menampilkan laporan harga pokok produksi per produk. 

 

5.2  Saran 

Sistem akuntansi biaya produksi yang dirancang dapat digunakan 

untuk menggantikan sistem akuntansi produksi yang lama yang dipakai oleh 

PT Niagara Kosmetik. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemilik 

menggunakan sistem produksi yang telah dirancang menyesuaikan dengan 

sistem yang sudah ada di sana sehingga dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang selama ini dihadapi PT Niagara Kosmetik. Dalam 

penerapan sistem produksi terintegrasi ini diperlukan kerja sama yang baik 

antara pemilik, karyawan, dan pembuat sistem. Karyawan hendaknya diberi 

pelatihan mengenai sistem yang baru tersebut, sehingga dapat berjalan dengan 

sebaik-baiknya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.  
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