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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Model 

Driven Development (MDD) dalam upaya melakukan analisis dan 

perancangan desain sistem informasi akuntansi yang tepat dan dapat 

diimplementasikan pada Peternakan Brokin Jaya. Perancangan sistem ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan operasional 

perusahaan dan sebagai media pembantu bagi pemilik pada saat akan 

mengambil suatu keputusan perusahaan melalui output yang dihasilkan 

dari perancangan sistem. Adanya perancangan sistem ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan kinerja perusahaan, sehingga hasil yang lebih maksimal 

juga dapat diperoleh. Berdasarkan perancangan desain sistem informasi 

akuntansi yang sudah dilakukan pada Peternakan Brokin Jaya, terdapat 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 

1. Terdapat beberapa kelemahan pada Peternakan Brokin Jaya, seperti 

proses akuntansinya yang masih manual sehingga rentan terjadi human 

error dan kehilangan data; tidak terdapat nota penjualan dan 

pengarsipan tidak lakukan dengan baik; tidak mengetahui nilai 

persediaan aset biologis secara tepat, serta tidak melakukan stock 

opname dan batasan persediaan; tidak mengetahui posisi keuangan 

perusahaan karena tidak melakukan proses akuntansinya hingga 

menghasilkan laporan keuangan. 
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2. Peternakan Brokin Jaya dapat melakukan kegiatan operasional 

usahanya dengan lebih cepat, akurat, dan efektif melalui perancangan 

sistem yang mendukung transaksi atau operasional perusahaan dengan 

ketersediaan proses input dalam bentuk form hingga menghasilkan 

output berupa laporan, serta mampu menyediakan data-data yang 

dibutuhkan oleh user. 

3. Data perusahaan maupun nota-nota yang dimiliki oleh Peternakan 

Brokin Jaya dapat disimpan dengan aman dalam sebuah database. 

4. Peternakan Brokin Jaya mengetahui nilai dari persediaan aset 

biologisnya yang berupa ayam, selain itu juga terdapat laporan 

persediaan & produk yang dapat diakses berdasarkan periode yang 

dipilih. 

5. Peternakan Brokin Jaya dapat melihat berbagai laporan yang dibutuhkan 

berdasarkan periode yang dipilih, hal ini dikarenakan data-data yang 

telah di-input melalui form akan direkap secara otomatis oleh sistem, 

sehingga output berupa laporan dapat dihasilkan. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitin ini, 

yaitu: 

1. Sebaiknya Peternakan Brokin Jaya mengubah sistem akuntansinya dari 

yang sebelumnya masih manual menjadi sistem informasi akuntansi 
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komputerisasi, sehingga kinerja perusahaan dapat dioptimalkan dan 

dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. 

2. Sebaiknya Peternakan Brokin Jaya melakukan training dan 

pendampingan kepada calon user, ketika perancangan desain sistem 

informasi akuntansi ini akan dibangun dan diimplementasikan 

sistemnya pada Peternakan Brokin Jaya. 

 

 


