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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa, merancang, 

dan menerapkan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan enterprise 

resource planing (ERP) software Odoo pada CV. Mitra Semesta sehingga dapat 

menghasilkan sistem informasi akuntansi yang akurat, efisien, efektif dalam 

berjalannya proses kegiatan perusahaan. Kesimpulan yang didapat dari analisis dan 

perancangan sistem informasi akuntansi pada CV. Mitra Semesta menggunakan 

software odoo yaitu:  

1. Sistem pada software odoo tidak hanya berupa enrty data saja namun juga 

memproses perhitungan, jurnal hingga menjadi sebuah laporan, dan juga 

terbentuk form-form atas transaksi yang terjadi, sehinnga juga lebih akurat dan  

2. Data-data perusahaan menjadi lebih aman dan ter-backup karena sistem 

menggunakan auto save, juga dapat diakses dimana saja selama terdapat 

jaringan internet.  

3. Dengan saling terhubungnya data antar bagian divisi perusahaan pada sistem 

maka pembaruan dan pencocokan data dilakukan secara real time, sehingga 

tidak memakan waktu dan lebih akurat. 
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4. Pembuatan laporan laba rugi perusahaan dapat langsung tersusun secara 

otomatis, dan bukan hanya laporan laba rugi saja namun juga laporan lain 

seperti lembar saldo, neraca saldo, aliran kas, buku besar, dan yang lainnya. 

Sehingga perusahaan tidak perlu lagi membuat lagi laporan secara manual.   

5.2 Saran 

 Saran untuk CV. Mitra  Semesta sebaiknya merekrut karyawan baru yang lebih 

mengerti dan dapat mengoperasikan sistem yang baru, sehingga jika nanti terdapat 

kendala atau perubahan data dapat diatasi dengan mudah. Selain itu akan lebih 

baik apabila perusahaan melakukan pelatihan kepada karyawan yang memiliki 

otoritas dan dipercaya untuk mengoperasikan sistem, agar dapat lebih memahami 

dan menguasai sistem yang baru sehingga pada saat menjalankan sistem tidak 

terjadi kendala. 

 Kemudian untuk pengembang software odoo, diharapkan kedepannya software 

dikembangkan agar dalam BOM dapat memuat biaya tenaga kerja langsung, tidak 

langsung, dan biaya overhead pada saat sehingga pada nantinya pengguna sistem 

tidak perlu menambahkan jurnal manual untuk pembebanan biaya-biaya tersebut 

pada harga pokok penjualan.  

 

 

   


