
 

 

 48 Universitas International Batam 

 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Setelah adanya hubungan dengan pemilik usaha dalam penelitian ini, 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana FJ COM belum pernah memiliki 

pencatatan akuntansi yang andal sejak pertama kali usaha beroperasi dimana 

transaksi-transaksi yang terjadi dicatat secara manual menggunakan tulis tangan 

ke dalam buku catatan biasa. Pemilik tidak mengetahui secara jelas pengeluaran 

dan pemasukan per hari maupun per bulan secara akurat dikarenakan pemilik 

hanya melihat angka laba atau rugi setiap bulannya secara kasar, hal tersebut turut 

mempengaruhi kualitas keputusan usaha yang diambil oleh pemilik. Atas adanya 

kendala-kendala tersebut, maka sistem pencatatan akuntansi ini dirancang dengan 

harapan dapat menunjang kinerja usaha sehingga lebih efektif dan efisien. Sistem 

pencatatan akuntansi ini dirancang sesederhana mungkin dengan tujuan agar 

sistem user friendly dengan berbasis Microsoft Access sehingga pencatatan 

transaksi-transaksi usaha sehari-hari dapat tercatat secara sistematis, lebih akurat, 

dan andal. Transisi dari pencatatan manual menjadi pencatatan berbasis komputer 

ini awalnya menimbulkan kesulitan dikarenakan minimnya pengetahuan dasar 

akuntansi dan komputer pada pemilik dan karyawan, namun kendala ini telah 

teratasi setelah diberinya pelatihan dan edukasi secara singkat. 

 Dengan dirancangnya dan adanya implementasi atas sistem pencatatan 

akuntansi ini, manfaat dan dampak positif dapat dirasakan oleh pemilik usaha. 

Transaksi usaha yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan menggunakan 

sistem pencatatan akuntansi akan mendongkrak kinerja usaha menjadi lebih 

efektif dan efisien. Pemilik usaha kini dapat mengetahui pengeluaran dan 

pemasukan per hari maupun per periode secara lebih jelas dan akurat  Selain itu, 

dengan disajikannya laporan keuangan yang lebih akurat dan andal kualitas 

keputusan yang diambil pun akan semakin baik dan bijaksana dikarenakan angka 

laba ataupun rugi yang sudah andal dan lebih akurat, bukan lagi angka perkiraan 

seperti sebelum menggunakan sistem pencatatan akuntansi. 
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7.2 Saran 

 Berikut saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada 

FJ COM: 

1. Pemilik usaha disarankan untuk selalu mengupdate software Microsoft 

Access ke versi yang terbaru untuk memaksimalkan user experience 

terhadap penggunaan sistem yang telah dirancang. 

2. Pemilik usaha disarankan untuk menyiapkan dan menyimpan nota untuk 

setiap transaksi yang terjadi untuk dijadikan sebagai arsip dan mengacu 

kepada ketentuan SAK UMKM yang berlaku sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan. 

3. Pemilik usaha disarankan agar terus menggunakan sistem pencatatan 

akuntansi yang telah selesai dirancang sehingga pencatatan atas transaksi 

akan selalu andal dan lebih akurat. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Dengan selesai dirancangnya sistem pencatatan akuntansi ini, terdapat 

banyak kekurangan dan celah yang perlu dibutuhkannya improvisasi. Salah satu 

catatan yang perlu ditindaklanjuti adalah merancang penambahan fungsi 

pencatatan atas persediaan sehingga metode pencatatan persediaan tidak monoton, 

dengan begitu kedepannya dapat dilakukannya penyesuaian metode pencatatan 

persediaan sesuai kebutuhan usaha dengan standar akuntansi yang berlaku. 
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