BAB V
PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa

dalam

merancang

Sistem

Informasi

Akuntansi

dengan

menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau disingkat
RAD ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada UD. Legok
Sari.
1.

Pada sistem yang lama pencatatan keuangan sangat sederhana hanya
berupa pencatatan penjualan dan pembelian, tidak ada laporan
keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Tetapi dengan penerapan Sistem Informasi Akuntasi dengan
perancangan serta pengembangan oleh peneliti ini, menjadikan
masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.

2.

Sistem akuntansi yang lama kurang eﬁsien karena setelah membuat
nota penjualan, bagian administrasi harus mencatat kembali pada
laporan penjualan. Dengan sistem yang baru setelah melakukan input
penjualan, nota penjualan dapat langsung dicetak dan transaksi
penjualan langsung tercatat dalam sistem. Eﬁsiensi juga terjadi pada
penggunaan laporan, user dapat melihat informasi yang dibutuhkan
dengan mudah, memilih laporan yang diinginkan dan tanggal yang
diinginkan.
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3.

Sistem akuntansi yang lama dicatat dalam buku catatan penjualan dan
pembelian sehingga penyimpanannya yang kurang praktis karena
memakan banyak tempat selain itu buku catatan penjualan dan
pembelian rawan rusak dan hilang. Dengan sistem informasi akuntansi
yang baru, data dan informasi yang disimpan lebih aman dan praktis,
karena dilengkapi password dan dapat dibackup.

V.2. Saran

Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa penelitian ini
layak dijadikan sebagai bahan masukan bagi UD. Legok Sari supaya dapat
lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem
kerja. Serta merta menyadari akan pentingnya berinovasi dalam hal
penggunaan teknologi informasi melalui sistem yang peneliti telah
kembangkan ini, hal ini dikarenakan dengan melalui sistem tersebut maka
resiko – resiko yang mungkin dapat terjadi pun dapat diketahui bahkan
dikurangi.
Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti antara lain:
1.

Akan lebih baik jika tidak hanya karyawan administrasi saja yang
paham akan penggunaan Sistem Informasi Akuntasi ini, tetapi juga
bagian penjualan agar dapat menggantikan bagian administrasi jika
terjadi kondisi darurat. Selain itu agar bagian penjualan dapat
mengakses informasi sendiri dari sistem yang baru misalnya untuk
mengecek stok barang.
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2.

Rutin melakukan maintenance terhadap perangkat komputer yang
digunakan dan menggunakan antivirus yang terbaru untuk mengurangi
resiko terkena virus.
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