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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1      Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan oleh penelitian mengenai 

sistem akuntasi di CV Kurnia Meubel maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan Sistem Akuntasi sebagai alat bantu  manajemen dalam perencanaan 

sistem produksi pada di kurnia Meubel sudah diterapkan dengan baik hanya 

saja belum sesuai standar akuntansi. Untuk itu CV Kurnia Meubel perlu 

meningkatkan sistem yang lebih baik lagi untuk mengelola dan 

mengendalikan kegiatan produksi agar setiap kegiatan produksi terstuktur dan 

meminimalisir kesalahan atau ketidak sesuian  yang tidak diharapkan. 

2. Perencanaan sistem produksi yang di tetapkan oleh manajemen pada CV 

Kurnia Meubel belum memadai dikarnakan dokumen yang digunakan masih 

terbatas sehingga akan mempengaruhi  keputusan dan pengawasan 

manajemen dalam kegiatan produksinya. Begitupun pencatatan dan fungsi 

yang terkait CV Kurnia Meubel Belum sesuai dengan sistem akuntasi maka 

dari itu peneliti memberikan solusi untuk menutupi permasalahan tersebut 

seperti memberikan atau membuatkan dokumen yang sesuai dengan 

kebutuhan CV Kurnia Meubel agar setiap kegiatan produksi terstruktur. 

3. Perkembangan CV Kurnia Meubel setelah di terapkannya sistem akuntansi 

sebagai alat bantu manajemen dalam perencanaan sitem produksi yaitu 

membantu perusahaan dalam pelaksanaan produksinya dan mempermudah 
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setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dalam melaksanakan 

tugasnya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian yang dialami yang dialami saat penelitian 

berlangsung adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan teori sistem akuntansi  kegiatan  produksi yang 

menggunakan  sistem akuntansi, karena teori dalam  buku  tidak  

semuanya  komplek sehingga masih tercampur dengan  sistem  manual 

dan catatan  yang  tercantum dalam buku masih dalam bentuk manual. 

2. Keterbatasan dalam  memperoleh data, karena wawancara hanya dilakukan 

dengan salah satu staf  sales manjer dan bukan staf bagian akuntansi. 

3. Data ataupun dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti sehingga menjadi  kendala bagi peneliti. 

4. Waktu  yang  diharapkan  tidak sesuai  karena dalam setiap permintaan 

data ataupun dokumen melewati batas waktu yang sudah di jadwalkan 

oleh peneliti sehingga  menjadi  penyebab  terhambatnya  pengelolaan 

data. 
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5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat di sampaikan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. CV Kurnia Meubel diharapakan dapat menerapkan sistem akuntansi yang 

sudah diberikan oleh peneliti guna untuk membantu dalam kegiatan produksi 

dan pencatatan akuntansi sehingga dalam kegiatan operasinya CV Kurnia 

Meubel mulai terstruktur dan terarah sesuai standar akuntansi nasional. 

2. CV Kurnia Meubel diharapkan setelah dengan adanya penelitian ini dapat 

menjadi patokan manajemen dalam pengambilan keputusan dalam proses 

produksi sehingga dalam pengambilan keputusan manajemen bertindak tepat.  

3. Sebaiknya dalam penerapan sistem akuntansi lebih di maksimalkan dan 

mengacu kepada standar akuntansi nasional yang berlaku dan dapat 

memperbaiki sistem produksi yang ada sebelumnya. 

Meskipun hasil penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun 

keterbatasan waktu penelitian dan data yang di dapat tidak sesuai apa yang 

diharapkan, semoga untuk peneliti kedepannya bisa menambahakan kekurangan 

dalam penelitian ini dan menjadi acuan untuk kedepan nya. 

 

 

 

 

 


