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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan semua  hasil analisis serta pembahasan yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Pencatatan pada persediaan tidak bisa di ketahui secara pasti karena 

kurangnya pengecekan dan tidak sering di catat sehingga tidak bisa 

mengetahui jumlah stock persediaan bahan yang masih tersisa atau 

habis,persediaan yang di gunakan pada saat akan memulai proses 

produksi dan penambahan persediaan bahan yang di gunakan untuk 

produksi. Dalam hal ini akan banyak peluang terjadinya masalah 

yang timbul di perusahaan.  

  Masalah seperti ini akan membuat pemilik tidak dapat 

mendapatkan informasi pada pencatatan persediaan secara akurat 

yang sangat berdampak langsung pada perkembangan dari usaha 

Woodshouse. Jika dilakukan pembelian persediaan secara terus 

menerus tanpa adanya pengecekan akan membuat pengeluaran kas 
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lebih banyak dan persediaan menumpuk,sehingga kas terlalu over 

dalam hal pembelian persediaan. Dengan adanya sistem pencatatan 

persediaan menggunakan sistem terkomputerisasi semua persediaan 

yang ada pada perusahaan dapat di ketahui dengan cepat di 

bandingkan dengan pencatatan secara manual 

b. Tidak adanya laporan keuangan pada usaha woodshouse sehingga 

tidak dapat mengetahui laba atau rugi secara cepat dan akurat, serta 

tidak dapat mengetahui kondisi yang tejadi pada perusahaan. 

Dengan adanya penggunaan sistem terkomputerisasi pada usaha 

woodshouse permasalahan dalam hal laporan keuangan bisa 

terselesaikan karena sistem dapat lebih cepat memproses data dan 

memberikan hasil laporan keuangan yang di butuhkan oleh pemilik 

secara tepat. Selain itu pemilik juga lebih mudah mengetahui kondisi 

keuangan yang terjadi pada perusahaan. 

c. Pencatatan dalam hal pembelian dan penjualan tidak di lakukan 

secara rutin,sehingga tidak dapat mengetahui fluktuasi harga pada 

pembelian bahan baku yang sangat berpengaruh pada harga pokok 

penjualan dan juga berpengaruh pada perolehan laba. Dengan 

adanya perbaikan sistem terkomputerisasi pemilik dapat dengan 

mudah melakukan penginputan data pembelian dan penjualan,maka 

jika suatu waktu ada harga pembelian bahan baku berubah dapat 

dengan mudah mengupdate harga terbaru yang secara otomatis bisa 

langsung mengubah harga pokok penjualan. Sehingga perusahaan 
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tidak salah menentukan harga jual pada produk yang berpengaruh 

pada perolehan laba. 

d. Bukti-bukti atau nota transaksi tidak tersimpan dengan baik dan 

mudah hilang atau rusak. Dengan adanya penggunaan sistem 

terkomputerisasi pemilik hanya menginput data pada sistem,semua 

transaksi secara otomatis akan tersimpan. 

 Dari semua permasalahan yang terjadi pada usaha Woodshouse, 

perbaikan sistem yang lebih terkomputerisasi sangat dapat membantu 

dan semua perhitungan bisa terintegrasi serta secara otomatis dapat 

diketahui dengan tepat. Selain itu semua informasi yang di butuhkan oleh 

pemilik dapat dengan mudah di dapatkan secara akurat,tepat 

waktu,relevan dan lengkap. 

5.2. Saran 

Dari perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi ini 

memiliki keterbatasan yang dapat menjadi saran bagi penelitian berikutnya. 

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya pemberitahuan atau warning secara otomatis pada saat 

pengguna membuka sistem, jika persediaan hampir habis tanpa perlu 

membuka form pembelian bahan baku terlebih dahulu dan mengecek 

persediaan pada saat akan melakukan proses produksi. Sehingga proses 

pembuatan produksi tidak berhenti akibat persediaan bahan baku yang di 

butuhkan habis. 




