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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan peninjauan terhadap tempat usaha ditemukan bahwa 

depot air Sumber Tirto belum memiliki sistem pencatatan serta penyajian terhadap 

laporan keuangan yang benar. Hal ini dikarenakan depot air Sumber Tirto masih 

melakukan semua pencatatan transaksi secara manual. Usaha yang dijalankan 

hanya mencatat total pendapatan dan tidak dilakukan secara rutin. Pemilik tidak 

melakukan pencatatan persediaan sehingga dalam hal pembelian hanya 

mengumpulkan bukti-bukti nota pembelian atas galon. Laporan keuangan yang 

dihasilkan tidak cukup memenuhi standar akuntansi yang berlaku, hal ini juga 

menyebabkan pemilik sulit untuk pengambilan keputusan. 

Setelah adanya sistem pencatatan akuntansi yang berbasis Microsoft 

Office Access 2013, hasil dari sistem tersebut menghasilkan bahwa depot air 

Sumber Tirto mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga 

pemilik dapat mengambil keputusan lebih tepat. Selama menggunakan sistem 

yang telah dirancang pemilik merasakan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya.  

Laporan keuangan yang dirancang oleh penulis dapat disajikan secara 

otomatis, sehingga pengguna hanya perlu mengisi data pada kolom yang telah 

disediakan dalam sistem. Sistem yang telah dirancang oleh penulis, diharapkan 

dapat diterapkan oleh pengguna agar lebih mempermudah dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang diinginkan. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran dan rekomendasi yang 

penulis berikan terhadap pemilik usaha depot air Sumber Tirto antara lain: 

1. Setelah dirancangnya sistem ini, penulis mengharapkan depot air Sumber 

Tirto dapat menggunakan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang efektif dan efisien yang membantu pemilik dalam 

mengambil keputusan. 

2. Sebaiknya pemilik depot air Sumber Tirto lebih teliti dan melakukan 

pengawasan terhadap persediaan, agar menghindari kerusakan dan 

kehilangan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan jumlah persediaan. 

3. Sebaiknya semua dokumen pendukung seperti bukti nota pembelian, 

bukti nota pengeluaran hendaknya disusun berdasarkan periode dan 

disimpan dengan benar, agar memudahkan pengguna pada saat 

membutuhkan dokumen-dokumen tersebut untuk keperluan laporan 

keuangan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Penulis menyadari sistem yang dihasilkan masih terdapat banyak 

kekurangan yang harus ditindaklanjuti. Dilihat dari sistem yang telah dirancang 

sistem masih sangat sederhana dan kurang lengkap karena dari laporan yang 

dihasilkan hanya menyajikan laporan laba atau rugi dan laporan posisi keuangan. 

Sistem ini tidak mencakup laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Oleh 

karena itu, diharapkan pada tahap selanjutnya dapat merancang dengan 

menambahkan laporan keuangan yang lebih lengkap. 
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