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4. Melakukan input data pengeluaran lainnya, seperti beban-beban. 

5. Mencetak laporan keuangan untuk melihat data, informasi dan 

pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan pada Toko Roti Dewi dengan menggunakan 

sistem akuntansi berbasis teknologi computer menggunakan metode Rapid 

Application Developmeny (RAD). Kesimpulan yang didapat dari uraian 

permasalahan yang ada di Toko Roti Dewi adalah sebagai berikut : 
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1. Dengan adanya sistem RAD pada toko Roti Dewi, pemilik dapat 

mengetahui hasil penjualan yang diperoleh termasuk laba/ rugi yang 

didapat setiap bulannya melalui laporan keuangan. 

2. Risiko kehilangan data terminimalisir karena data dapat tersimpan dalam 

database computer serta proses pencarian data dapat dilakukan dengan 

mudah dan cepat. 

3. Persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi dapat terkontrol 

dengan baik sehingga tidak ada kelebihan maupun kekurangan karena 

dapat dilihat pada laporan persediaan. 

5.2 Saran 

 Perancangan sistem informasi akuntansi yang dilakukan pada Toko Roti 

Dewi masih memiliki banyak keterbatasan yang dapat dijadikan saran untuk 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Saran ini ditujukan bagi pihak yang 

akan mengembangkan sistem komputerisasi yang akan datang dan bagi pemilik 

Toko Roti Dewi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pengembang program Toko Roti Dewi yang akan datang 

Untuk pengembang program Toko Roti Dewi dimasa datang dapat 

dimulai dengan memahami alur sistem dan alur data yang tersedia 

dimanual book atau skripsi sehingga pengembang dapat menambah 

aktivitas proses sistem yang belum ada pada penelitian ini. 

2. Untuk pemilik Toko Roti Dewi 
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Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia (SDM) dengan baik 

untuk menjalankan proses komputerisasi akuntansi dan memaksimalkan 

kinerja program sehingga usaha Toko Roti Dewi dapat berjalan dengan 

lancar. 
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