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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Strategi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Rapid Application Development (RAD). Hasil dan analisis yang diperoleh 

dari penggunaan metode Rapid Application Development (RAD)  bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut ini adalah kesimpulan-kesimpulan 

yang dapat diperoleh dari hasil dan analisis perusahaan manufaktur Shinta Photo 

Album yaitu: 

1. Shinta Photo Album masih menggunakan sistem manual dalam 

bidang akuntansi baik saat melakukan pencatatan-pencatatan 

dan pengolahan data. Hal tersebut menyebabkan berbagai 

kesulitan terkait perhitungan HPP, pengolahan data yang 

membutuhkan waktu lama, dan ketidakakuratan informasi 

yang dihasilkan. 

2. Shinta Photo Album belum memiliki standar operasional 

prosedur yang tertata dengan baik dalam kegiatan bisnisnya, 

mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, dan 

penjualan barang jadi. Akibatnya, prosedur-proseur pencatatan 

masih belum dilakukan dengan tepat dan penyimpanan bukti-



110	  
	  

	  

bukti (penjualan, pembelian, biaya) belum dilakukan dengan 

baik. 

3. Dirancang sistem informasi akuntansi berbasis komputer untuk 

Shinta Photo Album dengan menggunakan Microsoft Visual 

Foxpro untuk menggantikan sistem akuntansi perusahaan yang 

sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer  akan membantu 

perusahaan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada 

sebelumnya dan mendukung perusahaan untuk lebih 

berkembang demi tercapainya tujuan perusahaan. 

5.2 Saran 

Perusahaan Shinta Photo Album diharapkan dapat lebih memahami 

pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menjalankan suatu bisnis, 

dimana ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh dan memudahkan berbagai 

pihak dalam perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Penerapam teknologi 

informasi dalam perusahaan juga dapat membantu perusahaan memecahkan 

berbagai petrmasalahan yang ada sebelumnya untuk bisa menjadi perusahaan 

yang lebih baik. Berikut ini ada;ah beeberapa saran yang bisa diberikan terhadap 

perusahaan yaitu: 

1. Menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer baru yang 

telah dirancang untuk menggantikan sistem akuntansi manual yang 

sebelumnya telah diterapkan. 
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2. Memastikan keamanan data-data didalam sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer perlu dilakukan dengan membatasi pihak-pihak yang 

bisa mengakses data-data perusahaan. Pihak-pihak yang dapat 

mengakses data juga perlu mengamankan username dan password 

dengan menggunakan password yang tidak mudah dan secara berkala 

menganti password agar data perusahaan dapat selalu aman. 

3. Data-data perusahaan perlu dibackup secara berkala untuk mencegah 

adanya hal-hal yang memungkinkan data-data penting di dalam 

komputer hilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




