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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan observasi terhadap Lunpia Dua 

Warna, penulis berpendapat bahwa sistem yang sedang berjalan belum 

cukup menunjang kegiatan operasional karena sistem tersebut masih berupa 

sistem pencatatan manual dimana memiliki kelemahan yang dapat 

menimbulkan kerugian. 

Maka dari itu, penulis memutuskan untuk membuat rancangan 

sistem akuntansi berbasis komputer dengan menggunakan analisis metode 

Model Driven Development (MDD) untuk menunjang kegiatan operasional 

Lunpia Dua Warna agar tergindar dari kerugian dan mendorong 

perkembangan usaha. Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan dengan menggunakan metode Model Driven Development adalah 

sebagai berikut : 

1. Pencatatan secara manual yang dilakukan tidak terlalu detail untuk 

operasional, hanya terdapat pencatatan penjualan, tidak ada 

pencatatan tahap produksi  yang sebenarnya penting untuk 

dilakukan agar terhindar dari fraud dan mempermudah proses 

monitoring. 
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2. Pencatatan yang terbatas membuat pemilik tidak dapat dengan 

tepat menentukan laba atau rugi usaha.  

3. Dibutuhkan metode peng-input-an data yang tepat namun mudah 

dilakukan. 

4. Penyimpanan data-data usaha dalam database sistem akan 

mempermudah proses monitoring usaha oleh pemilik. 

5. Data yang tersimpan di database lebih aman dan tahan lama 

dibandingkan dengan data catatan manual yang dapat dengan 

mudah rusak atau hilang. 

6. Dengan adanya sistem yang baru pemilik dapat mengetahui 

dengan tepat laba atau rugi usaha sehingga dapat mempermudah 

pengambilan keputusan untuk perkembangan usaha. 

5.2 Saran 

Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemilik sebaiknya mempertimbangkan untuk mengganti sistem 

lama yang sedang berjalan saat ini karena sudah tidak efektif untuk 

menunjang kegiatan operasional usaha yang sedang berkembang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Lunpia Dua Warna untuk mengadaptasi sistem informasi berbasis 

komputer ke dalam usaha. 



111 
 

 

3. Apabila akhirnya nanti rancangan sistem ini diterapkan, sebaiknya 

perlu dilakukan maintenance dan upgrade untuk menyesuaikan 

dengan kondisi usaha yang sedang berjalan. Diperlukan pelatihan 

juga bagi para karyawan akan mengoperasikan sistem agar tidak 

terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi usaha. 

 




