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BAB VII
ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

7.1 Kesimpulan

Bedasarkan dari kegiatan kunjungan yang dilakukan ke Toko Jayden Fish,

diketahui bahwa Toko Jayden Fish tidak pernah melakukan pencatatan atau

perekaman keuangan yang dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang

handal dan relevan. Pada observasi dan survei pertama, Peneliti tidak menemukan

adanya penyimpanan dokumen transaksi baik berupa nota, kwitansi, invoice dan

bukti bayar lainnya.   Dapat disimpulkan bahwa Toko Jayden Fish merupakan salah

satu dari banyak UMKM di Batam yang masih tidak mengerti atau mengenal

pentingnya pencatatan akuntansi dalam kegiatan usaha.

Pemilik Toko Jayden Fish tidak memiliki pencatatan yang memberikan

informasi berupa daftar persediaan dan aset tetap. Dalam hasil survei bahwa

diketahui bahwa informasi jumlah saldo persediaan dan aset tetap hanya

menggunakan estimasi dan perkiraan serta tidak pernah melakukan perhitungan

ulang persediaan pada suatu periode. Berdasarkan hal-hal diatas mengakibatkan

Pemilik Toko tidak mampu mengontrol persediaan yang ada.

Toko Jayden Fish tidak memiliki laporan keuangan atau akuntansi yang

berisi informasi finansial dan keuangan toko dalam suatu periode. Pemilik Toko

Jayden Fish tidak dapat mengetahui kondisi toko apakah dalam keadaan rugi atau

laba. Akibat dari keterbatasan laporan keuangan yang handal dan relevean,  Pemilik

toko tidak dapat melakukan pengambilan keputusan atau langkah untuk

mengembangkan usahanya.
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Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti membuat sebuah rancangan

untuk mendesain aplikasi sistem dalam memenuhi keperluan informasi Toko

Jayden Fish. Sistem hasil rancagan tersebut dapat memberikan hasil berupa laporan

keuangan yang dapat digunakan oleh Pemilik Toko dalam mengambil langkah dan

tindakan yang tepat untuk operasional tokonya.

7.2 Keterbatasan

Rancangan sistem yang dirancang oleh peniliti dan telah disepakati oleh

Pemilik Toko Jayden Fish masih memiliki beberapa keterbatasan. Berikut

merupakan batasan sistem yang telah dirancang:

1. Laporan persediaan yang dirancang belum mampu mencatat jumlah

persediaan secara akurat dan tepat.

2. Fungsi depresiasi yang dirancang secara keseluruhan tidak bersifat

otomatis dan masih memerlukan perhitungan secara manual.

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil dari kesimpulan laporan dari kerja pratek untuk

membuat rancangan sistem akuntansi untuk Toko Jayden Fish, berikut terdapat

catatan dan saran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk Pemilik

Toko Jayden Fish:

1. Rancangan sistem yang telah dibuat dalam aplikasi Microsoft Office

Access 2013, sebaiknya digunakan untuk keperluan mencatat transaksi

operasional untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat.
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2. Pencatatan yang dilakukan sebaiknya dilakukan setipa kali terjadi sebuah

transaksi untuk menghindari adanya resiko lupa dan kesalahan informasi.

3. Form yang diisi di program aplikasi sebaiknya dicetak juga ke kertas atau

hardcopy sebagai bentuk penyimpanan data ganda dalam menghindari

adanya resikonya kehilangan data atau kerusakan pada sistem aplikasi.

4. Pemilik toko dapat mengikuti pelatihan atau seminar untuk lebih

memahami akuntansi atau dapat mencari karyawan yang lebih ahli dalam

bidang akuntansi. Hal tersebut diperlukan untuk pencatatan akuntansi yang

lebih akurat dan mengurangi adanya resiko kesalahan pencatatan.

Laporan keuangan yang dihasilkan hanya sebatas laporan laba rugi dan

laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk tindak lanjut terhadap kualitas laporan

keuangan tersebut perlu dilakukan dengan menambahkan informasi berupa catatan

laporan keuangan sehingga mampu menjelaskan informasi yang lebih jelas

terhadap setiap akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan.

Terdapat beberapa fungsi sistem yang masih belum sepenuhnya bersifat

otomatis dan memerlukan perekaman secara manual. Sehingga diperlukan

perancangan ulang terhadap beberapa fungsi tersebut untuk memudahkan pengguna

dalam pemakaian sehari-hari. Sistem perpajakan perlu ditambahkan untuk

membantu pengguna aplikasi dalam pengambilan keputusan.
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