
117 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

dan Sistem Pendukung Keputusan Just In Time (JIT) yang terintegrasi 

dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

pada Perusahaan Bantal Guling ASEAN dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem pencatatan manual yang dilakukan perusahaan sebelumnya 

dalam usaha Bantal Guling ASEAN terbukti tidak efektif dan kurang 

membantu pemilik usaha dalam menangani permintaan pangsa pasar. 

Hal tersebut terbukti dari berbagai contoh kasus yang ditemukan pada 

perusahaan seperti persediaan bahan baku yang tidak terpakai atau 

menumpuk di gudang, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat 

pemilik Perusahaan Bantal Guling ASEAN mengalami kebingungan 

atau kesulitan dalam melakukan prediksi usahanya serta membuat 

pemilik kurang tanggap dan cepat dalam menghadapi sebuah 

permasalahan yang tidak terduga. 

2. Hadirnya Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pendukung 

Keputusan Just In Time (JIT) yang terintegrasi membuat 

pengoperasian pencatatan dalam usahanya dilakukan secara 
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komputerisasi dan menjadikan kinerja usaha Bantal Guling ASEAN 

lebih baik daripada sebelumnya seperti lebih efektif, lebih cepat, dan 

efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pencatatan data bahan 

baku dan barang, dapat mengetahui berapa jumlah bahan baku yang 

hendak di pesan sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima, dapat 

mengetahui perencanaan yang terjadi di dalam perusahaan, 

mempermudah dalam menentukan berapa biaya penjualan dan biaya 

produksi. Selain itu, hadirnya Sistem Informasi Akuntansi 

menghasilkan laporan akuntansi yang dapat digunakan perusahaan 

untuk melihat perkembangan aktivitas keuangan. 

3. Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pendukung Keputusan Just In 

Time (JIT) yang terintegrasi ini dapat meminimalkan risiko seperti 

salah perhitungan menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengadaan persediaan barang sesuai dengan pesanan 

yang diajukan dan human error dikarenakan telah dilakukan secara 

otomatis oleh sebuah sistem. Pemilik usaha bisa langsung 

mengetahuinya dari informasi data yang dihasilkan dengan lebih up to 

date dan terpercaya 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian di Perusahaan 

Bantal Guling ASEAN adalah : 
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1. Pemilik Perusahaan Bantal Guling ASEAN sebaiknya terus 

menggunakan dan mengoperasikan Sistem Informasi Akuntansi yang 

berbasis komputer yang terintegrasi dengan Sistem Pendukung 

Keputusan dengan metode Just In Time (JIT) sehingga dapat 

membantu perusahaan untuk lebih berkembang lagi dalam bersaing di 

pangsa pasar serta membantu pemilik dengan menghasilkan informasi 

data yang cepat dan akurat serta pencatatannya dilakukan secara 

terkomputerisasi.  

2. Pemilik Perusahaan Bantal Guling ASEAN perlu memperhatikan alur 

proses penggunaan sistem pada saat terjadi transaksi orderan masuk 

pengguna harus membuat job order terlebih dahulu agar menghasilkan 

informasi data yang akan digunakan untuk melakukan pembelian 

bahan baku dan nantinya akan diproses di form hasil produksi dan 

akhirnya produk tersebut dijual kepada pelanggan.  
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