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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan yang didapat dalam penelitian serta saran 

yang diharapkan berguna bagi “MKB Immitation Jewellery”. 

 

6.1 Simpulan 

Penyajian informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat penting bagi 

pertumbuhan atau perkembangan suatu organisasi atu instansi. Dengan 

adanya sistem pengolahan data menggunakan komputer dapat 

membantu organisasi atau instansi maupun perusahaan dalam proses 

penyajian informasi yang cepat dan kaurat. Berdasarkan proses 

pembuatan sistem informasi akuntansi ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1. Sistem Informasi Akuntansi berbasis desktop ini dirancang 

dengan modul penjualan dan pembelian yang bisa digunakan 

untuk menyimpan data penjualan dan pembelian yang dilakukan 

oleh “MKB Immitation Jewellery”, dilengkapi dengan fitur retur 

agar pemilik dapat mengetahui berapa banyak sisa produk yang 

sudah tidak bisa dijual lagi. Kemudian sistem ini dilengkapi juga 

dengan fitur cicilan, untuk menyimpan data penjualan yang 

dibayar tidak secara tunai. 

2. Sistem Informasi Akuntansi berbasis desktop ini terdapat fitur 

pembuatan jurnal manual yang dapat digunakan untuk 

menyimpan pengeluaran serta pemasukan diluar proses 

transaksi, seperti pembelian bensin, penggajian karyawan, dan 

pembelian kebutuhan kantor. 

3. Semua fitur transaksi dan jurnal manual sudah secara otomatis 

dibuatkan jurnal dan jurnal pembaliknya. Sehingga dapat 

menghasilkan laporan seperti laporan penjualan, laporan 

pembelian, laporan piutang, jurnal dan buku besar. Laporan-

laporan ini dapat digunakan oleh pemilik untuk mengambil 
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keputusan dan untuk melihat kondisi keuangan “MKB Immitation 

Jewelerry”  pada saat ini. 

6.2 Saran 

Demi kemajuan “MKB Immitation Jewellery” kedepannya, maka berikut 

saran yang ingin disampaikan untuk bisa dipertimbangkan dalam 

pengembangan program di kemudian hari : 

1. Untuk memudahkan pengaksesan data sebaiknya aplikasi ini 

dibuat berbasis web, agar ketika membuka toko baru data 

disetiap toko dapat disimpan dan terakumulasi secara real time. 

2. Sebaiknya kedepannya pemilik juga ikut mengurus dan dapat 

melihat transaksi-transaksi yang dilakukan di toko dan kantor, 

tidak hanya mengakses laporan saja. Karena, jika dalam kondisi 

admin hanya 1 dan admin tiba-tiba keluar maka tidak ada yang 

dapat menggantikan admin sementara dalam melaksanakan 

bagiannya. 

 

 

 

 


