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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan dengan 

menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) pada bisnis 

Rolen Outwear dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem manual yang dilakukan sebelumnya pada bisnis Rolen Outwear 

terbukti sangat tidak efektif dan efisien dan memiliki banyak kelemahan 

yang berakibat pada kurang tepat dan cepat informasi yang diberikan pada 

pemilik, sehingga hal-hal tersebut membuat pemilik kurang tanggap dan 

tepat jika terjadi suatu masalah di dalam usahanya. 

2. Dengan hadirnya sistem informasi yang telah terkomputerisasi membuat 

kinerja di usaha Rolen Outwear ini menjadi lebih maksimal, efektif dan 

efisien. Hal ini dibuktikan dengan keakuratan tiap laporan baik itu dari 

laporan persediaan bahan baku sampai ke barang jadi dan juga kecepatan 

dan ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan (laba rugi, perubahan 

modal, arus kas, neraca) yang secara otomatis dapat tersaji tiap bulannya. 

Sehingga pemilik tidak kesulitan lagi dalam halnya mengetahui kondisi 

usahanya saat ini.  
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3. Sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi mempermudah 

aktivitas usaha dan keuntungan bagi pemilik karena  proses pengecekan 

data dan pembuatan laporan yang cepat dan lebih mudah untuk dilakukan, 

tak hanya itu dengan hadirnya sistem informasi akuntansi yang telah 

terkomputerisasi ini sangat meminimalkan risiko terhadap salah 

perhitungan dan human error karena telah dilakukan secara otomatis oleh 

aplikasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat lebih up to date dan 

terpecaya. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian di usaha Rolen 

Outwear , adalah: 

1. Pemilik Rolen Outwear sebaiknya terus menggunakan sistem informasi 

akuntansi yang berbasis komputer ini sehingga bisnis nya dapat terus maju 

dan berkembang dengan dibantunya oleh kehadiran sistem ini diimana 

segala jenis informasi usaha khusus nya Rolen Outwear dapat diakses 

dengan mudah dan akurat. 

2. Pemilik juga perlu memahami dengan benar proses jalannya program dan 

penginputan data sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. 

 

 

 


