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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian “PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MODUL PENJUALAN DAN 

PEMBELIAN PADA PERUSAHAAN DAGANG” adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya mengatasi permasalahan pengolahan data keuangan pada toko 

Beras Dadar, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem berbasis website 

yang akan mengantikan proses pencatatan yang sebelumnya telah diterapkan 

pada toko tersebut. Sistem yang dihasilkan mengharuskan admin maupun 

kasir untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum kedua aktor tersebut 

memanfaatkan akses yang tersedia pada sistem yang dihasilkan dalam 

penelitian ini. Sistem telah menyediakan berbagai akses untuk admin yang 

meliputi akses pengelolaan data barang, pengelolaan pembelian barang, 

pengelolaan penjualan, pengelolaan list transaksi masuk, pengelolaan 

transaksi keluar, pengelolaan akun, pengelolaan neraca saldo, pengelolaan 

laporan laba rugi bulanan maupun tahunan, pengelolaan jurnal harian 

maupun bulanan, pengelolaan satuan, pengelolaan supplier, pengelolaan 

kategori, dan pengelolaan profile. Sedangkan kasir memiliki akses yang 

telah disediakan oleh sistem berupa pengelolaan data barang, pengelolaan 

pembelian barang, pengelolaan penjualan barang, pengelolaan pengeluaran, 

dan pengelolaan profile. 

2. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengujian sistem dengan 

menggunakan pengujian aplikasi secara teknis, pengujian tersebut 

menunjukan bahwa setiap fitur maupun menu yang dapat diakses oleh 

masing-masing aktor dapat diakses dengan mudah dan sudah sesuai dengan 

apa yang diharapkan pada masing-masing fitur maupun menu. 

3. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan pengguna, 

sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pengguna 

cukup puas dengan hadirnya sistem tersebut. Pengguna juga telah mencoba 

secara langsung sistem tersebut, dan menemukan beberapa kendala seperti 
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munculnya beban pengadaan mini printer, dan sistem yang belum 

mendukung pada smartphone. 

4. Dengan adanya sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini, diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada toko Beras Dadar dengan 

penggunaan proses pengelolaan data yang digunakan sebelumnya seperti 

kesalahan pencatatan, proses pencarian dokumen yang terbilang memakan 

waktu, kesulitan melacak stock barang yang ada, dan belum tersedianya 

neraca saldo dan laba rugi sesuai standar yang berlaku. Sehingga dengan 

adanya sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini mampu mempermudah 

pengolahan data keuangan pada toko Beras Dadar secara lebih efektif dan 

efisien. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diharapkan oleh penulis untuk penelitian dimasa 

mendatang, khususnya penelitian yang serupa dengan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mengatasi permasalahan yang 

ada pada sistem Toko Beras Dadar yaitu munculnya beban pengadaan mini 

printer, dan sistem yang belum mendukung pada smartphone. 

2. Diharapkan untuk penelitian dimasa mendatang, khususnya penelitian yang 

dilakukan pada toko Beras Dadar melakukan user experience untuk menguji 

sejauh mana pemahaman pengguna terkait sistem yang dihasilkan dalam 

penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

mengembangkan sistem ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

pengguna. 

3. Diharapkan sistem informasi akuntansi modul penjualan dan pembelian 

pada perusahaan dagang dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

refrensi untuk penelitian dimasa mendatang serta dapat dikembangkan 

menjadi sistem yang lebih menarik, inovatif, dan tentunya lebih efektif dan 

efisien. 

  


