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BAB V 
 
 

PENUTUP 
 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 

 

Dalam hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui 

bahwa sistem lama yang diterapkan dalam Suryadi Motor tersebut tidak 

efektif dan tidak efisien sehingga menyebabkan penurunan kinerja serta dapat 

menimbulkan fraud baik disadari maupun tidak disadari. Hal ini terjadi karena 

sistem yang lama adalah sistem yang bersifat manual dan sangat minimalis, 

dan masih kurangnya sistem pengendalian internal didalam aktivitas 

pengendalian Suryadi Motor. 

Dengan demikian, penulis melakukan analisis lebih lanjut pada 

Suryadi Motor dengan menggunakan metode analisis Model 

DrivenDevelopment (MDD). Metode analisis ini dapat membantu Suryadi 

Motor dalam merancangkan sistem informasi akuntani b erbasis teknologi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Sehingga nantinya dapat 

meningkatkan kinerja dalam Suryadi Motor dengan lebih terstruktur dan 

terintegrasi dengan baik. 

 
Kesimpulan  yang  didapat  dari  analisis  menggunakan  metode 

 
Model Driven Development (MDD) adalah: 

 

1. Suryadi Motor membutuhkan data input yang tersimpan dalam 

suatu database yang lengkap dan mudah serta cepatuntuk diakses. 
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Data-data input yang dibutuhkan seperti data pegawai, supplier, 

pelanggan, persediaan, data segala data tentang transaksi yang 

terkait. Diperlukan sistem yang cepat dengan disertai pengendalian 

yang memadai dalam mengakses segala informasi akuntansi, 

seperti sistem akses, sistem penanganan service, sistem atas 

transaksi, dan sistem pelaporan. Sehingga dapat mengahasilkan 

output berupa laporan data, transaksi, aktivitas, dan keuangan. 

 
2. Dengan sistem akuntansi yang berbasis teknologi akan dapat 

meminimalkan resiko atas fraud dan human error yang sering 

terjadi pada sistem informasi akuntansi yang manual. Selain itu 

juga akan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang cepat dan 

akurat bagi segala pengguna informasi akuntansi khususnya 

pemilik. 

 

 

5.2 Saran 

 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini, penulis 

 
memberikan saran sebagai berikut 

 
1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Suryadi Motor untuk mengubah sistem yang lama dan mulai untuk 

menyadari akan pentingnya sebuah sistem informasi yang berbasis 

teknologi. 

2. Sebaiknya pemilik mulai memikirkan untuk menerapkan sebuah 

sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Sehingga 
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segala transaksi dan kegiatan yang terjadi selama kegiatan 

operasional dapat menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien, 

serta dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul selama ini. 

3. Apabila nantinya rancangan sistem yang telah dilakukan oleh 

penulis ini diterapkan dalam kegiatan operasional di entitas yang 

bersangkutan, maka diperlukan perawatan dan upgrade secara 

periodik dengan menyesuiakan situasi dan kondisi kebutuhan 

perusahaan. Dengan demikian kinerja entitas yang bersangkutan 

akan tetap maksimal. 

 

  


