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BAB VI 

IMPLEMENTASI 

 

6.1 Implementasi Sistem 

Setelah sistem yang dirancang oleh penulis menggunakan Microsoft Office 

Access 2007 dan telah disetujui dosen pembimbing, kemudian penulis datang ke 

lokasi praktik untuk melakukan implementasi sistem bersama pemilik usaha. 

Hasil yang didapat dari obervasi yang sudah dilakukan oleh penulis, Monas 

Laundry masih menggunakan sistem pencatatan dengan dengan cara manual. 

Penggunaan sistem oleh pemilik diharapkan agar mempermudah pemilik 

Monas Laundry dalam melakukan pencatatan akuntansi dan membantu dalam 

menyajikan laporan keuangan secara efektif. Penulis merancang sistem yang 

mudah dimengerti agar pengguna tidak merasa kesulitan. 

Proses implementasi akan berlangsung dari beberapa tahap. Tahap pertama 

yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018 penulis melakukan proses wawancara 

dengan pemilik Monas Laundry mengetahui perkiraan modal awal yang 

digunakan untuk membuka usaha tersebut. Angka yang tertera merupakan angka 

kisaran dikarenakan pemilik Monas Laundry sudah tidak memiliki bukti data yang 

akurat. 

Kunjungan kedua yang dilakukan di Monas Laundry pada tanggal 14 

Januari 2019 adalah setelah saldo awal usaha didapatkan, penulis mencatat data 

tersebut ke dalam sistem. Kemudian penulis melakukan serah terima rancangan 

sistem kepada pemilik Monas Laundry dan memberikan penjelasan awal 

mengenai cara mengoprasionalkan sistem dengan masing-masing fungsinya.
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 Tahap terakhir pada tanggal 09 maret 2019 penulis memberikan pemahaman 

mengenai sistem kepada pemilik Monas Laundry agar dapat menggunakan sistem 

tersebut secara benar. Pelatihan dilakukan dengan cara memasukkan transaksi ke 

dalam sistem. Ditahap ini penulis memastikan bahwa pemilik usaha mampu 

menjalankan sistem. 

 

6.2 Kondisi Setelah Impelementasi 

Impelemtasi telah dilakukan terhadap sistem pencatatan akuntansi berbasis 

Microsoft Office Access 2007 terdapat kesulitan yang dirasakan pemilik dalam 

mempelajari sistem tersebut. Adapun kondisi setelah implementasi yang dirasakan 

oleh pemilik usaha, yaitu: 

a. Pemilik  di permudah dalam melakukan pencatatan transaksi usaha dengan 

menggunakan sistem. 

b. Pemilik memiliki rincian pendapatan dan pengeluaran yang berfungsi untuk 

mengetahui besaran pendapatan dan omset serta pengeluaran yang terjadi 

disetiap bulannya. 

c. Pemilik usaha mampu memahami perihal keuangan dengan menggunakan 

laporan yang tersaji dalam sistem.  

d. Pemilik mudah dalam memutuskan pertimbangan yang akan di lakukan 

kedepannya demi kebaikan usaha. 

 

 

 

 

Greaty Eudora Hutapea. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Monas Laundry, 2019. 
UIB Repository©2019




