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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

SisKA adalah sebuah software akuntansi yang membutuhkan komputer 

untuk pengoperasiannya. Sistem ini dibuat sejak tahun 1999 dan sistem ini 

menjanjikan software akuntansi yang efisien, lengkap dan mudah untuk 

digunakan. Module-module yang ditawarkan oleh paket sistem ini (yang 

terlengkap) seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi stok, 

transaksi hutang piutang, transaksi keuangan dan general ledger. 

Evaluasi terhadap sistem akuntansi ini dilakukan di Toko Terang Jaya 

Elektrik karena toko yang terletak di Jalan Selomas Raya nomor B.32 ini 

merupakan pengguna dari sistem SisKA. Pengevaluasian sistem ini 

menggunakan standar analisis PIECES yaitu Performance, Information, 

Economy/Data, Control/ Security, Eficiency dan Service. Toko TJE sudah  

mulai menggunakan sistem ini sejak tahun 2007. Pemilik menjelaskan jika 

sistem ini cukup membantu dalam hal menghitung harga pokok produk dan 

mengecek stok persediaan. 

Setelah melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi ini, ditemukan 

beberapa kelemahan seperti stok barang yang minus, sistem beberapa kali 

mengalami keadaan not responding saat sedang memproses data, sistem 

yang mengalami lagging / eror, dan sistem harus dibuka pada 2 window 
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(satu window berisi tabel kode barang dan window yang satunya lagi adalah 

form penjualan/faktur penjualan). 

Walaupun memiliki beberapa kelemahan seperti yang sudah 

disebutkan, sistem ini juga mempunyai beberapa kelebihan seperti yang 

telah penulis sebutkan di bab 2. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya 

terdapat multi user yang dapat memisahkan otoritas dari pengguna sistem, 

sistem sudah menggunakan bahasa indonesia, tampilan dari sistem tidak 

begitu rumit dan mudah untuk dipelajari. Selain itu, jika sistem tersebut di 

update menurut versi yang paling terbaru, maka data-data bisa 

diintegrasikan ke smartphone dan data-data tersebut bisa diakses melalui 

smartphone. Dari kelemahan dan juga kelebihan software akuntansi SisKA, 

pemilik, admin dan sales selaku pengguna dari sistem sudah merasa cukup 

puas dan terbantu dengan adanya sistemtersebut di TJE. 

5.2. Saran 

Evaluasi dengan menggunakan analisis PIECES sudah menemukan beberapa 

kelemahan yang sudah disebutkan di bagian kesimpulan. Ada beberapa saran dan 

masukan yang bisa penulis berikan bagi pemilik toko TJE : 

- Untuk masalah lagging dan keadaan not responding yang beberapa kali 

sering terjadi, pemilik perlu melakukan update terbaru untuk sistem ini. 

Update yang disediakan oleh vendor SisKA pasti sudah yang terbaru 

dan sudah memperbaiki adanya kelemahan-kelemahan di versi 

sebelumnya. 
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- Mengupdate sistem menjadi versi terbaru memang akan membutuhkan 

biaya tambahan, namun manfaat yang akan didapat pasti akan jauh 

lebih banyak. Contohnya saja sistem bisa diakses dengan online melalui 

aplikasi di smartphone. Dengan adanya akses ini bisa mempermudah 

bagi pemilik dan sales yang sering pergi keluar kota untuk mengecek 

stok barang dan harga jual. 

- Pemilik bisa melakukan update stok yang lebih berkala ke sistem 

apabila terjadi pembelian (penambahan stok). Jika memakan waktu 

yang banyak untuk menginput data stok saat ada barang masuk, bisa 

menggunakan sistem barcode yang disediakan oleh sistem 

bersangkutan. Selain itu, perlu melakukan update versi sistem agar 

jumlah data stok di sistem tidak menunjukkan angka minus.  

- Pemilik bisa memasukkan data retur jual maupun retur beli yang 

biasanya dicatat secara manual ke dalam sistem. Hal ini akan 

mempermudah dalam menghitung jumlah hutang dan piutang yang ada. 

Dengan begitu, maka laporan data akan menjadi lebih akurat dan tepat.  




