
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

   Setelah melakukan analisa dan rancangan yang telah dibuat dari sistem 

pembelian dan penjualan tunai pada CV Mandiri Sukses Abadi penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kelemahan dalam sistem 

pembelian dan penjualan tunai yang berjalan pada CV Mitra Sukses Abadi. 

Seperti prosedur pembelian yang masih manual dan membutuhkan waktu 

yang lama. Prosedur penjualan yang melibatkan banyak pihak dengan sistem 

yang belum terkomputerisasi dengan baik dapat menghambat penyerahan 

barang kepada pelanggan. Serta pencatatan dan pelaporan yang masih 

manual mengakibatkan banyak dokumen yang hilang, tidak lengkap, tidak 

tersusun rapi, dan tidak tepat waktu. Dari kekurangan tersebut dapat dilihat 

bahwa sistem informasi akuntansi pada CV Mitra Sukses Abadi belum 

efektif. 

2. Setelah menggunakan  accurate setiap transaksi pembelian dan penjualan 

sudah menggunakan nomor faktur yang berurut yang bisa mencegah 

kehilangan data, proses penginputan transaksi juga lebih otomatis dengan 

menggunakan komputer sebagai alat bantu pengguna, mudah dalam 

mengerjakan, dan lebih penting setelah menggunakan software accurate 

ketepatan data, kerapihan data, serta pengguna bisa mendapatkan laporan 

keuangan sesuai waktu yang diinginkan. 

3. Penggunaan Accurate Accounting   yang diusulkan penulis digunakan untuk 

mengatasi kekurangan yang telah disebutkan diatas dan dengan harapan 

dapat menambah efisiensi dan efektivitas kerja. 

 

 

 

 



5.2  Saran 

Dari hasil pembahasan diatas kesimpulan yang dapat diberikan kepada CV 

Mitra Sukses Abadi adalah sebagai berikut : 

1. Dilihat dari kegiatan pembelian dan penjualan tunai di CV Mitra Sukses 

Abadi yang beragam, maka ada baiknya CV Mitra Sukses Abadi 

menerapkan sistem pembelian dan penjualan tunai dengan menggunakan 

Accurate Accounting Software agar dapat mencegah resiko penyimpanan 

dikemudian hari 

2. Diadakan pelatihan bagi setiap karyawan yang ditugaskan untuk 

menggunakan software accurate. 

3. CV Mitra Sukses Abadi untuk mengembangkan sistem ini semakin 

berkembang lebih baik dan disarankan juga adanya pemberian anti virus 

pada komputer karena sangat penting untuk penggunaan data-data yang ada 

dalam sistem. 

 


