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BAB V 

PENUTUP 

5.1.KESIMPULAN 

Dalam penelitian kali ini peneliti menemukan permasalahan dimana 

CV.Bintang Timur Bersinar Semarang belum menggunakan SIA pada proses 

bisnisnya sehingga jika terjadi berbagai permasalahan yaitu perhitungan HP 

Produksi tidak dapat dilakukan dengan benar, kegiatan operasional perusahaan 

menjadi terhambat karena informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak tepat 

waktu, dan laporan keuangan tidak dapat dihasilkan. Transaksi penjualan hanya 

mencatat secara manual pada nota penjualan yang kemudian hanya disimpan saja, 

pencatatan tersebut dapat kurang akurat, dan nota penjualan tersebut bisa saja hilang 

karena belum ada pengarsipan yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dilakukan dengan maksud agar dapat menganalisis mengenai praktek SIA pada 

CV.Bintang Timur Bersinar Semarang serta dapat menganalisis dan menerapkan 

aplikasi SIA pada CV.Bintang Timur Bersinar Semarang menggunakan metodologi 

MDD.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis mengenai 

SIA dan merancang SIA tersebut sehingga SIA menjadi lebih berkembang, mudah 

digunakan, dan memiliki manfaat untuk CV.Bintang Timur Bersinar Semarang 

dimana proses bisnis perusahaan ketika menggunakan SIA tersebut akan menjadi 

lebih efektif dan efisien. SIA dengan metode Model Driven Development dapat 

membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis agar meminimalisirkan 

adanya kesalahan pencatatan, kesusahan dalam pencarian nota bukti penjualan . 

Dengan menggunakan SIA ini maka perusahaan akan terhindar dari kesalahan yang 

dapat terjadi ketika pengerjaannya dilakukan dengan cara manual. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian kali ini adalah: 

a. Data yang telah diinput kedalam database SIA akan dengan mudah dalam 

mencarinya ketika dibutuhkan dan tidak akan memakan waktu yang lama. 

Data yang diinput kedalam database tersebut akan aman karena tidak akan 

terjadi adanya kerusakan atau kehilangan seperti nota bukti penjualan 

b. Dengan dilakukannya semua tersistem dan dipermudah dalam 

memunculkan laporan-laporan perusahaan maka perusahaan akan 
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dipermudah dalam melihat keuntungan / kerugian perusahaan serta dalam 

pengambilan keputusan 

5.2.IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan 

implikasi secara teoritis yaitu dimana dengan adanya SIA dalam proses bisnis maka 

akan dapat mempermudah perusahaan untuk menjalankan proses bisnis jika 

dibandingkan dengan menjalankan proses bisnis secara manual dimana bisa jadi 

adanya kesalahan pencatatan, kehilangan bukti nota penjualan, dan lain 

sebagainya. 

5.3.KETERBATASAN PENELITIAN 

Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat ditemukan adanya keterbatasan 

dalam penelitian dimana penelitian kali ini hanya menghasilkan perancangan SIA 

saja namun belum sampai ke pembuatan sistem. 

5.4.USULAN DAN SARAN 

Peneliti memberikan saran agar CV.Bintang Timur Bersinar Semarang: 

a. Dapat mengalihkan proses bisnisnya dari yang manual menjadi terkomputerisasi 

dengan menggunakan SIA agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat 

terjadi ketika proses bisnis manual. SIA tersebut dapat lebih terintegrasi sehingga dapat 

mempermudah perusahaan dalam mengelola proses bisnis 

b. Ketika CV.Bintang Timur Bersinar Semarang ingin menerapkan rancangan SIA 

ini maka harus diteliti kembali sesuai dengan kebutuhan sistem perusahaan agar 

SIA dapat lebih bermanfaat bagi perusahaan dan sesuai dengan kebutuhannya. 

Peneliti memberikan saran kepada penelitian berikutnya untuk tidak hanya pada 

perancangannya saja namun sampai kepada pembuatan sistemnya. 
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