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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang telah penulis kemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka pada Bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan dan 

memberikan saran-saran sebagai pertimbangan bagi PT Citra Satria Utama dalam 

upaya penerapan aplikasi Accurate Accounting Software 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam uraian pembahasan pada bab-

bab sebelumnya sebagai berikut: 

1. Dalam penerapannya,  aplikasi accurate accounting software sudah 

cukup baik dan dapat dikatakan user friendly. Output yang dihasilkan 

dalam penerapan aplikasi Accurate Accounting Software sudah terbilang 

baik, terlihat dari kualitas informasi yang dihasilkan telah mencapai 

70% keatas.  Hal itu menyatakan bahwa dari segi kualitas informasi 

yang dihasilkan sudah cukup baik, namun harus terus diperbaiki agar 

kualitas informasi yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan terus 

update  

2. Dari segi komponen Fisik sistem informasi seperti Software dan 

Database sudah cukup baik, namun pada komponen fisik lainnya seperti 

hardware, prosedur, serta pengguna/manusia sebagai penggerak sistem 

informasi masih terdapat masalah dalam penerapannya, hal itu terlihat 

dari persentasenya bahwa kapasitas penyimpanan hardware yang kecil, 

tidak ada buku panduan (prosedur) yang diberikan serta tidak adanya 

pelatihan yang diberikan untuk karyawan sehingga terjadi kendala 

dalam penerapan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan 

operasional perusahaan 
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5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan bagi PT 

Citra Satria Utama adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghidari komputer yang lamban dalam pengoperasian Aplikasi 

Accurate Accounting Software, sebaiknya PT Citra Satria Utama 

melakukan langkah-langkah seperti memback-up data secara berkala, 

memperbesar kapasitas memori yang digunakan, memperbesar kapasitas 

RAM atau dapat meng-upgrade aplikasi Accurate Accounting Software 

yang versi terbaru agar proses komputer berjalan lebih cepat, informasi 

yang dihasilkan semakin lebih baik, modern dan update dan dapat 

memperlancar kegiatan operasional perusahaan. 

2. Sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan mengenai teknologi 

informasi kepada karyawan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan 

dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan aplikasi dan dapat 

menghindari kesalahan dalam migrasi. Dalam memperlancar karyawan 

dalam menerpakan aplikasi Accurate Accounting Software sebaiknya 

perusahaan menyediakan buku panduan bagi karyawan, untuk 

mendapatkan buku panduan tersebut perusahaan dapat mengunduh di 

website resmi accurate, atau meminta kepada pihak developer untuk 

menyediakan buku panduan untuk perusahaan, serta perusahaan harus 

menjalin komunikasi terhadap perusahaan lain yang menggunakan 

aplikasi Accurate agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan serial 

number. 

 


