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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Tujaun dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 

kelemahandan kekuatan yang dimiliki software ERP Odoo PT MMR guna untuk 

evaluasi atau perbaikan sistem yang sudah ada. Maka didapatlah kesimpulan dari 

hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis di PT MMR, antara 

lain: 

1. Hasil indikator performance disetiap modul berbeda-beda. Untuk modul 

penjualan performance masih kurang, ada beberapa bagian dari modul 

penjualan yang belum tersedia sesuai kebutuhan perusahaan serta masih 

ada menu yang belum dioptimalkan penggunaannya oleh perusahaan. 

Untuk performance stok juga masih kurang dibagian kelengkapan dan 

throughtput. Sedangkan untuk modul pembelian, performance-nya juga 

kurang dibagian kelengkapan, dan untuk modul accounting juga masih 

terdapat kekurangan di bagian respond time dan juga throughput 

khususnya. 

2. Untuk hasil dari idnikator information/data dari setiap modul pun juga 

berbeda. Untuk modul penjualan, stok, dan pembelian, information/data 

adalah masih kurang, untuk modul accounting, masih terdapat 

kekurangan, khususnya dibagian relevansi informasi, hal ini dikarenakan 
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kebutuhan accounting akan informasi terkait dengan proses bisnis PT 

MMR yang semakin kompleks, namun sistem masih belum dapat 

menunjang kebutuhan tersebut. 

3. Hasil analisis indikator economic juga hampir serupa arahnya dengan 

hasil indikator information/data, yaitu masih kurang. Untuk modul 

penjualan, stok, dan pembelian, terdapat penghematan dalam segi tenaga 

kerja, dan waktu kerja. Namun sayangnya, untuk modul penjualan 

penggunaan kertas masih terbilang cukup banyak, karena adanya fungsi 

kerja yang belum dimaksimalakan. Sedangkan untuk modul accounting, 

dari segi waktu kerja, karena admin accounting masih harus membuat 

laporan keuangan di Ms excel dan lebih sering menggunakan data yang 

ada di Ms excel dibanding dengan yang ada di program. 

4. Hasil analisi untuk indikator control/security untuk semua modul 

sebenarnya sudah baik dilihat dari sisi integeritasnya, pemberian 

pembatasan akses informasi di program sebagain sudah benar, namun 

untuk modul pombelian masih kurang, karena disini admin gudang 

diberikan batasan untuk melihat harga beli produk, padahal disini admin 

gudang bertugas untuk membuat PO Pembelian. Dari segi keamanan 

untuk semua modul juga masih kurang. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan jika control/security program Odoo masih kurang. 

5. Hasil analisis untuk indikator efficiency dilihaty dari mudah tidaknya 

program dipahami dan dipelajari adalah baik, karena program sendiri 

dibuat sederhana namun dapat memuat informasi yang cukup untuk 
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digunakan dalam kegiatan operasional, namun bila dilihat dari segi 

maintanabilitasnya masih kurang untuk modul penjualan, hal ini karena 

keterbatasan waktu dan akses untuk berkomunikasi dengan programer 

bila terjadi kerusakan pada program, namun untuk modul lainnya 

indicator effciensy sudah baik.. 

6. Hasil analisis untuk indikator service untuk modul stok baik. Modul 

penjualan, modul accounting dan pembelian masih kurang. Modul 

pembelian kurang dibagian akurasi program karena tidak adanya 

peringatan akan harga jual yang berbeda ataupun harga baru, sehingga 

setiap kali ada barnag baru dan barang dengan harga naik, admin gudang 

akan meminta revisi ke direktur atau bagian internal perusahaan. 

Sedangkan untuk service dari modul accounting terbilang kurang karena 

meski modul mudah dipahami namun sama seperti modul pembelian, 

modul accounting tidak terdapat peringatan apabila terjadi double jurnal 

ataupun jurnal yang dtidak mucul, juga karena belum sempurnanya 

program sehingga admin accounting masih harus membut laporan 

keuangan dan laporan lainnya melalui Ms excel, yang membuat admin 

accounting bekerja 2 kali. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Diharapkan semua modul dalam Odoo pada PT MMR dapat 

dikembangkan lebih lanjut, khususnya untuk modul accounting dan 



175 
 

modul lain yang terhubung dengan accounting. Karna pertumbuhan 

perusahaan yang semakin pesat, harus diimbangi dengan adanya sistem 

yang juga menunjang jalannya proses bisnis perusahaan. 

b. Diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas layanan software, 

sehinggajika mengalami kerusakan atau gangguan pada sistem, maka 

dapat segera diperbaiki dan tidak mengganggu jalannya proses bisnis 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


