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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Peneliti melakukan penlitian ini karena adanya kebutuhan dari pemilik toko 

akan kebutuhan sistem akuntansi terkomputerisasi. Pemilik merasa kesulitas 

mengontrol aktifitas operasional toko dengan sistem manual. Oleh karena itu 

peneliti melakukan penelitian awal. 

 

 Disini peneliti telah melakukan audit secara menyeruluh pada keadaan toko 

Sumber Jaya. Mulai dari lokasi, sumber daya manusia, serta sistem-sistem yang 

diperlukan seperti laporan pembelian, laporan penjualan, laporan persedian, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca keuangan, dan lain-lain.  

 

 Pada penelitian inipeneliti melakukan penelitian dengan mnggunakan metode 

Rapid Application Development atau RAD, sesuai akan kebutuhan sistemvtoko 

Sumber Jaya Semarang. Dan setelah dilakukan analisis, peneliti telah memberikan 

kesimpulan bahwa sistem akuntansi pada toko Sumber Jaya yang dirrancang 

peneliti adalah : 

A.   Pada saat sistem akuntansi komputerisasi dioperasionalkan, maka data-

data pada toko Sumber Jaya akan dapat tersimpan pada data base yang 

telah ada. Hal ini tentu memudahkan bagi pemilik untuk membuka 

kembali informasi data toko. Sehingga data dapat dipertanggungjawabkan. 
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B.   Data yang tersimpan  pada database memiliki keamaman yang lebih 

baik. Sehingga kemungkinan akan adanya data yang hilang atau data yang 

disalahgunakan akan terminimalisir.  

C.   Dengan adanya laporan laba rugi, pemilik dapat melakukan analisa 

akan kebijakan bisnis kedepannya. Keputusan bisnis seperti pengadaan 

barang, maupun pembukaan cabang toko untuk memperluas pangsa pasar. 

D.   Pemilik dapat memantau kinerja karyawan tanpa harus berada di 

lokasi. Sehingga tidak terlalu kawatir akan kecurangan-kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan. 

 

5.2 Saran 

 Pada kasus toko Sumber Jaya ini, seringkali Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) manual menyusahkan pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. 

Pada jaman sekarang ini dan jaman yang akan datang, persaingan bisnis tentu 

akan semakin ketat dengan teknologi yang berkembang pesat. 

 

 Dan untuk mengikuti perkembangan jaman yang pesat ini, maka peneliti ingin 

memberikan nasihat yang hanya bisa peneliti utarakan melalui saran. Saran-saran 

peneliti untuk mengikuti perkembangan jaman adalah : 

A.   Mengatur hak akses karyawan akan sitem informasi akuntansi toko 

Sumber Jaya. Dengan ini, karyawan tidak dapat memanipulasi data dan 

melakukan kecurangan pada pemilik toko. 
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B.   Memberikan maintenance atau pemeliharaan pada program yang ada. 

Seperti pemeliharaan dan atisipasi akan adanya virus. Atau ganguan 

eksternal seperti sistem yang terkena banjir. 

C.   Melakukan pengecekan laporan keuangan setiap bulan. Hal ini untuk 

mengetahui grafik laba rugi setiap bulannya. Jika ada perubahan yang 

signifikan, maka dapat dilakukan penyelidikan internal maupun eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




