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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas, pengeluaran 

kas dan persediaan berbasis android dengan aplikasi BukuKas pada 

CV. Mekar sari 

Pada sistem Penerimaan Kas pada CV. Mekar Sari belum 

terdapat bagian kasir tersendiri. Secara keseluruhan penerapan sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas pada CV. Mekar Sari ini terbilang 

cukup sederhana dikarenakan aplikasi BukuKas sendiri belum 

menyediakan pencatatan secara terperinci mengenai penerimaan kas 

seperti belum tersedianya laporan penjurnalan ataupun laporan arus 

kas tersendiri, sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada CV. 

Mekar Sari yang digunakan hanya prosedur order pembeli, prosedur 

penerimaan kas, prosedur pembuatan nota, dan prosedur pencatatan 

penjualan tunai, dan fungsi yang terkait dalam sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas hanya meliputi: bagian keuangan dan 

pimpinan. 

Prosedur sistem informasi Pengeluaran Kas yang diterapkan 

pada CV. Mekar Sari sudah baik hampir memenuhi prosedur yang ada. 
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Sistem informasi pengeluaran kas yang tidak memerlukan cek yang 

dijalankan CV. Mekar Sari sudah hampir memenuhi prosedur yang ada 

yaitu: pemesanan atau pembeliaan barang, penerimaan barang, 

penerimaan faktur atau nota, pengecekan, pembayaran kas, dan 

pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan dokumen yang digunakan 

pada CV. Mekar Sari belum memenuhi prosedur yang ada pada teori. 

Dokumen sistem informasi pengeluaran kas yang digunakan CV. 

Mekar Sari adalah faktur atau nota pembayaran. 

Dalam pengelolaaan Persediaan CV. Mekar Sari tidak 

menggunakan sistem persediaan yang ada pada akuntansi seperti 

sistem FIFO maupun LIFO karena barang yang dijual tergantung dari 

pilihan atau minat dari konsumen. Tidak ada bagian gudang yang 

selalau mengontrol jumlah pasti dari persediaan barang yang ada, baik 

saat barang datang atau barang keluar, sehingga bisa terjadi selisih 

antara pencatatan dengan jumlah fisik persediaan. Prosedur persediaan 

yang digunakan pada CV. Mekar Sari adalah order pembelian, 

penerimaan barang, pencatatan persediaan, dan perawatan persediaan. 

Laporan keuangan yang dimiliki CV. Mekar Sari belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar laporan keuangan yang dihasilkan 

perusahaan dagang. Meskipun demikian, penerapan sistem informsi 

akuntansi tetap dapat membantu mengelola keuangan dengan 

menyusun laporan keuangan yang lebih baik. 
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2. Prosedur penerapan dan penggunaan sistem informasi akuntansi 

akuntansi berbasis android dengan aplikasi BukuKas pada CV. Mekar 

Sari 

Tahap pertama: Download aplikasi BukuKas pada Google 

Playstore, buka aplikasi BukuKas yang telah di download, kemudian 

buat akun usaha anda dan isikan informasi-informasi mengenai usaha 

anda. Tahap kedua: Input semua transaksi-transaksi yang dilakukan 

pada menu “Catat Transaksi”. Tahap ketiga: Setelah menginput 

transaksi-transaksi selama periode tertentu, anda bisa mengunduh 

laporan keuangan sesuai periode yang diinginkan pada menu 

“Lainnya”, kemudian “Unduh Laporan”. 

3. Kendala dan solusi penerapan sistem informasi akuntansi akuntansi 

berbasis android dengan aplikasi BukuKas pada CV. Mekar Sari 

Kurang pahamnya pengguna mengenai teknologi sistem 

informasi, kapasitas handphone yang terkadang kurang memadai, 

kurangnya ketelatenan pengguna dalam menggunakan sistem 

informasi pencatatan keuangan. Solusi atas kendala tersebut yakni: 

Harus ada kemauan dan kesabaran untuk belajar sistem informasi 

tersebut, atau tugas tersebut diserahkan kepada ahlinya, 

menggambarkan alur atau prosedur penggunaan sistem informasi 

akuntansi BukuKas dengan sistem flowchart, menggunakan handphone 

dengan kapasitas RAM yang memadai. 
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4. Efektivitas dan evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi berbasis 

android dengan aplikasi BukuKas pada CV. Mekar Sari 

Ditinjau dari beberapa kriteria keefektivan pengimplementasian 

teknologi sistem informasi penerapan sistem informasi akuntansi 

berbasis android dengan aplikasi BukuKas dapat dikatakan cukup 

efektif untuk digunakan pada CV. Mekar Sari. Hal yang dapat 

dievaluasi yakni masih kurangnya sarana atau prasarana kerja, masih 

belum terpenuhinya prosedur-prosedur penerapan sistem informasi 

akuntansi  yang sesuai standard dan beberapa kekurangan dari fitur 

aplikasi BukuKas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan seagai tambahan ilmu 

dan bahan referensi mengenai sistem informasi akuntansi bagi pihak 

kampus. Pihak akademik diharapkan mampu lebih menambah 

referensi baik berupa buku, jurnal, dan lainnya terkait sistem informasi 

akuntansi sehingga dapat mempermudah penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

2. Bagi UMKM bunga dan tanaman hias CV. Mekar Sari Desa Rembang 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri  
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Penelitian ini diharapkan mampu membantu CV. Mekar Sari 

untuk leih baik lagi, disarankan untuk penerimaan kas tunai segera 

disetor ke Bank, menambahkan penjurnal penerimaan kas, bukti kas 

keluar, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang serta 

menerapkan sistem perhitungan fisik.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema 

sejenis, diharapkan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi 

baru yang belum digunakan pada penelitian ini maupun penelitian 

terdahulu, seperti sistem informasi akuntansi hutang piutang, sistem 

informasi akuntansi penggajian, sistem informasi penjualan dan lain 

sebagainya. 




