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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan jasa 

dalam bidang transportasi pada perusahaan Bintang Utama Rent 

Car. Penulis berhasil untuk dapat mengembangkan sistem 

informasi akuntansi yang baik, sehingga dapat diterapkan pada 

perusahaan Bintang Utama Rent Car. Berikut hasil kesimpulan 

yang dapat diambil penulis dalam sistem informasi pada 

perusahaan Bintang Utama Rent Car : 

1. Perusahaan tidak pernah menghitung beban penyusutan 

aset padahal hal ini diperlukan oleh perusahaan untuk 

dapat mengetahui nilai sisa aset dan perusahaan dapat 

mengambil keputusan meregenarasi aset yang dimiliki. 

2. Pada sistem informasi akuntansi ini memliki fasilitas 

Ganttchart dimana fasilitas berfungsi bagi manajemen 

booking untuk cepat mengambil keputusan dalam 

scheduling mobil. Sehingga tidak perlu mencatat di 

catatan, karena memerlukan waktu yang lama. Sehingga 

kemungkinan kecil adanya penumpukan pemesanan atau 

double order.  
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3. Sistem informasi ini memliki menu untuk penghitungan 

penyusutan mobil digunakan metode unit activity 

productioni, fasilitas ini diperlukan karena dalam 

penyusutan mobil  harus berdasarkan kilometer mobil 

bukan berdasarkan tahun, karena kerusakan  mesin 

berdasarkan pemakaian kilometer mobil. 

4. Dalam laporan perusahaan tidak memiliki fasilitas hutang 

leasing. Sehingga dalam sistem informasi akuntansi yang 

baru ini dibuat fasilitas hutang leasing. Tujuannya dengan 

adanya fasilitas hutang leasing untuk double check. 

5. Fasilitas pada perusahaan mengenai history kendaraan 

tidak ada dalam perusahaan sehingga produktifitas 

kendaraan tidak dapat dilihat. Oleh karena itu dibuat 

fasilitas menu mengenai history kendaraan dengan tujuan 

manjemen perusahaan dapat mengetahui unit kendaraan 

yang dimiliki mana yang lebih efektif dalam 

beroperasional. 

6. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baru ini 

perusahaan dapat cepat dalam mengambil keputusan 

dalam operasional perusahaan terlebih dalam mengetahui 

posisi laporan keuangan perusahaan.  

7. Dalam melayani konsumen proses dalam sewa menyewa 

menjadi lebih cepat. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengembangan sistem informasi akuntansi 

yang baik penulis memliki beberapa saran untuk dapat 

menerapkan sistem informasi akuntansi pada perusahaan Bintang 

Utama Rent Car antara lain  : 

1. Kurangnya pengamanan pada aset mobil ketika beroperasi 

sehingga adanya resiko untuk kehilangan mobil tinggi, 

maka perusahaan harus memberikan pengamanan pada 

mobil dengan diberikan sistem GPS yang dapat dipantau 

langsung oleh owner atau manajemen perusahaan 

sehingga resiko kendaraan untuk hilang atau di bawa lari 

kecil karena ada sistem GPS yang dapat dipantau 

keberadaan mobil. 

2. Pada sistem informasi akuntansi yang baru untuk 

menerapkan pada perusahaan Bintang Utama Rent Car, 

perusahaan melakukan pelatihan khusus pada karyawan 

atau user yang akan menggunakan sehingga dalam 

menggunakan sistem dalam operasional perusahaan tidak 

ada terjadi kesalahan user atau Human Error.  

3. Sistem informasi akuntansi ini yang diterapkan pada 

perusahaan Bintang Utama Rent Car  dalam membaca 

laporan keuangan juga diperlukan karyawan yang berbasis 

akunting.  
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4. Dalam sistem desain interface atau tampilan pada sistem 

informasi akuntansi ini dibikin tampilan yang 

mempermudah bagi pengguna. Meskipun desain tampilan 

yang memudahkan pengguna, pengguna juga perlu untuk 

mempelajari setiap menu yang ada pada sistem informasi 

akuntansi ini. Sehingga operasional perusahaan tidak ada 

kesalahan user.     

5. Pelayanan dalam menyewa mobil masih dirasa kurang, 

perusahaan perlu berinovasi dengan pelayanan jemput 

bola artinya konsumen tidak perlu untuk datang untuk 

mengambil mobil tetapi manajemen perusahaan juga 

mengantar mobil yang akan disewa. Sehingga konsumen 

akan dimanjakan dengan adanya pelayanan ini. 

6. Harga atau yang ditetapkan oleh perusahaan dirasa masih 

murah bagi konsumen, mengingat semakin mahal biaya 

untuk pemeliharaan mobil dan resiko yang sangat tinggi. 

Perusahaan perlu untuk menaikan tarif mobil untuk dapat 

mengembangkan perusahaan yang kemudian akan 

diimbangi dengan pelayanan dan kualitas mobil yang baik. 

 

 

 

  


