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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perancangan sistem informas 

akuntansi yang baru, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dalam sistem yang lama pelaku usaha tidak melakukan pencatatan 

jurnal akuntansi secara akurat dari pemasukan dan pengeluaran kas 

pada Toko Favian. Ini semua dikarenakan pemilik tidak mengusai 

bidang akuntansi. Selain itu perhitungan beban yang selama ini 

dilakukan kurang tepat, sehingga dapat mengakibatkan tidak akuratnya 

laba atau rugi yang diperoleh Toko Favian. Sekarang dengan 

menggunakan sistem yang  baru pemilik dapat menikmati pencatatan 

jurnal akuntansi dari pemasukan dan pengeluaran kas secara otomatis. 

Pengguna cukup menginput data penjualan, penerimaan piutang, 

pembeliaan, dan pembayaran utang dan secara otomatis jurnal akan 

terbentuk yang nantinya akan membentuk sebuah laporan. 

2. Perhitungan akuntansi biaya pada harga pokok produksi yang 

dilakukan Toko Favian selama ini tidak akurat. Sehingga dapat 

mempengaruhui hasil dari laba rugi yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. Dengan sistem yang baru program sudah didesain dengan 

rumus harga pokok produksi sesuai dengan basis akuntansi sehingga 
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laba rugi yang nanti dihasilkan lebih akurat dengan kondisi Toko 

Favian. 

3. Pada sistem yang lama pemilik tidak membuat laporan keuangan, 

sehingga semua kegiataan yang terjadi pada Toko Favian hanya 

perkiraan dan pencatatan biasa tanpa basis akuntansi. Dengan 

diaplikasikannya sistem informasi akuntansi dapat membantu pemilik 

untuk menghasilkan laporan yang akurat sesuai dengan basis akuntasi. 

Sehingga pemilik dapat memiliki gambaran dan memprediksikan 

siklus bisnisnya untuk kedepan. Selain itu pemilik juga dapat melihat 

laporan keuangan sesuai dengan periode yang diinginkan.  

4. Sistem yang berbasis web ini dapat mempermudah pemilik dalam 

pengoperasian. Dikarenakan sistem ini tidak ada batasan jumlah 

pengguna. Sistem juga dapat diakses dimana pun dan kapan pun, 

keunggulan ini dapat membantu pemilik untuk tetap mengetahui dan 

memantau kondisi bisnisnya walaupun dari jarak jauh.  

5.2 SARAN 

Perancangan sistem informasi akuntansi pada Toko Favian masih memiliki 

beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut nantinya dapat menjadi saran dan 

dikembangkan oleh peneletian berikutnya agar menjadi lebih baik lagi. 

Keterbatasan yang terdapat pada sistem yaitu pengguna harus teleti dengan 

kondisi persedian yang dimiliki, karena sistem tidak memawadahi adanya sistem 

peringatan batas limited dalam stok persediaan. 


