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BAB V 

        PENUTUP 

 

Berdasarkan penerapan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 

dibuat kesimpulan dan saran terhadap hasil dari penerapan dan pengujian aplikasi 

tersebut. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penerapan dan pengujian aplikasi yang dilakukan pada Toko 

Saudara Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Myob 

Accounting pada Toko Saudara Jaya untuk sistem penjualan, pembelian 

persediaan, pengelolaan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

1. Proses bisnis pada Toko Saudara Jaya berjalan secara manual atau tidak 

terkomputerisasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam proses 

bisnis Toko Saudara Jaya terdapat aktifitas-aktifitas yang membutuhkan 

waktu lama dalam pengerjaannya seperti pengecekan stok barang, bahkan 

tidak dibuat oleh pemilik sendiri seperti laporan keuangan dan laporan 

penjualan. Selain itu juga terdapat aktifitas yang tidak terintegrasi dengan 

baik, seperti proses penjualan dan pembelian barang tidak disertai dengan 

perubahan data stok barang.  

2. Faktur yang dihasilkan MYOB sesuai dengan faktur yang dimiliki oleh 

Toko Saudara Jaya. Selain itu penerapan aplikasi MYOB dapat 

menghasilkan laporan secara otomatis. Laporan yang dihasilkan aplikasi 

MYOB adalah laporan penjualan, laporan stock barang, general ledger, 

trial balance, serta laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca dan 

laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut dapat digunakan perusahaan 

dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk 

mengembangkan bisnis selanjutnya. 

3. Proses bisnis yang telah menerapkan aplikasi MYOB lebih efektif dan 

efisien, hal ini dapat dilihat dari pengujian efektifitas proses dan 

perbandingan waktu antara proses bisnis menggunakan aplikasi MYOB 

dengan proses bisnis yang sedang berjalan. Penggunaan aplikasi MYOB 
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lebih efektif dan efisien karena waktu yang digunakan dalam beberapa 

proses seperti pembuatan laporan keuangan dan pengecekan data stok 

barang yang kurang lebih sedikit, data dapat disimpan dalam satu 

database, dan laporan keuangan yang dihasilkan akurat karena sudah 

terintegrasi dengan laporan penjualan, pembelian dan pengeluaran yang 

dilakukan perusahaan, sehingga didapatkan rata-rata dari efisiensi ini 

adalah 98%. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan pada penelitian selanjutnya 

dilakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi tidak hanya untuk sistem 

informasi pembelian, persediaan, dan penjualan barang namun juga mencakup 

pengembangan sistem informasi lainnya. 


