BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Hubungan langsung dengan pemilik usaha menghasilkan kesimpulan

bahwa Toko Mitra Buah tidak memiliki pencatatan atas semua transaksi baik itu
penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Hal tersebut membuat pemilik usaha
sulit untuk mengambil keputusan yang sesuai dan mengetahui keadaan keuangan
perusahaan. Pemilik usaha hanya mengetahui secara kira-kira jumlah laba yang
didapatkan dimana hal tersebut dapat membahayakan pemilik usaha, oleh karena
itu dirancangkan sistem akuntansi yang dapat memperbaiki kinerja serta
menunjang kelancaraan usaha. Sistem akuntansi dirancang menggunakan software
berbasis Microsoft Access yang dapat mencatat semua transaksi yang terjadi serta
menghasilkan laporan yang berfungsi untuk membantu pemilik usaha dalam
pengambilan keputusan. Pemilik usaha memiliki kesulitan pada awalnya dalam
penggunaan sistem, dan setelah diberikan pelatihan, pemilik usaha dapat
sepenuhnya menggunakan sistem tersebut.
Sistem akuntansi tersebut membawa banyak dampak positif kepada Toko
Mitra Buah. Sistem tersebut mendukung pemilik usaha untuk memiliki catatan
atas transaksi keseharian dan dapat menilai kinerja perusaahan. Pemilik juga dapat
mengetahui jumlah penjualan, pembelian, serta laba rugi dengan lebih tepat dan
tidak perlu menggunakan perkiraan lagi.
7.2

Saran
Berikut terdapat saran-saran untuk Toko Mitra Buah agar menjadi

pertimbangkan untuk improvisasi toko :
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1.

Pemilik disarankan untuk menyimpan semua bukti nota transaksi dan
disusun secara rapi berdasarkan periode serta dikelompokkan sesuai jenisnya.

2.

Sistem yang sudah dirancangkan, diharapkan dapat digunakan dalam
kegiatan transaksi keseharian agar pemilik usaha dapat memperoleh laporan
yang akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3.

Pemilik usaha disarankan untuk membuka nota setiap adanya penjualan
kepada pengunjung dan menyimpan satu lampiran untuk sendiri. Hal ini
berfungsi untuk mendokumentasi.

7.3

Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti
Perancangan sistem yang telah dilakukan oleh penulis tentu memiliki

kekurangan sehingga perlu dikembangkan agar lebih maksimal. Catatan yang
perlu ditindaklanjuti dari sistem penulis yaitu pembuatan fitur perubahan harga
secara otomatis. Hal ini dapat mempermudah pengguna sistem dalam memastikan
bahwa penjualan yang dilakukan menggunakan harga yang terbaru sehingga tidak
menyebabkan kerugian finansial bagi toko.
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