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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian tahapan kerja praktek mulai dari observasi 

hingga wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha, diketahui bahwa usaha 

Butik Lyon telah melakukan pencatatan akuntansi manual dan telah memiliki 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat secara manual dan tidak 

berdasarkan SAK EMKM maupun Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan, 

sehingga laporan manual yang dibuat memakan waktu, tidak efisien, tidak akurat, 

dan tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Perancangan sistem 

komputerisasi untuk pencatatan akuntansi dilakukan untuk membantu pencatatan 

agar benar berdasarkan SAK EMKM untuk UMKM dan menghemat waktu dalam 

pembuatan laporan keuangan. Sistem yang dibuat dapat memunculkan laporan 

keuangan dalam sekali klik dengan dukungan informasi berupa transaksi 

operasional usaha. Kemudahan dalam menghasilkan laporan keuangan juga 

memudahkan pemilik usaha dalam mengevaluasi kinerja usahanya. 

Pemilik usaha dapat dengan mudah dan cepat mengetahui berapa untung 

atau rugi dari usahanya, selain itu pemilik juga dapat melihat laporan keuangan 

dalam periode yang diinginkan hanya dengan memasukkan tanggal saja. Hal ini 

sangat membantu bagi pemilik usaha yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga 

sangat menghemat waktu saat menyusun laporan keuangan. Waktu yang terhemat 

ini dapat dipakai pemilik untuk memikirkan cara mengembangkan usahanya. 
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7.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk UMKM Butik Lyon adalah 

sebagai berikut: 

1. Bukti-bukti transaksi perlu disimpan sebagai back-up atau cadangan 

apabila suatu saat terjadi kerusakan pada komputer sehingga tidak bisa 

menggunakan sistem. Pemilik Butik Lyon juga dapat membuat akun 

penyimpanan online untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan 

usahanya. 

2. Perhitungan persediaan secara fisik diperlukan untuk memastikan dan 

membandingkan apakah jumlah persediaan secara fisik dan data yang 

diinput sama. Perhitungan fisik dari persediaan merupakan salah satu cara 

untuk pengecekan kembali keakuratan data dan sistem yang telah dibuat. 

3. Butik Lyon harus melanjutkan kembali implementasi dari sistem 

pencatatan akuntansi yang telah dijalankan dengan konsisten. Pemilik juga 

perlu mempertimbangkan kelanjutan perkembangan usahanya. Dengan 

sistem yang telah dibuat, pemilik dapat mengetahui pilihan mana yang 

harus diambil, apakah menambah modal atau membuka cabang toko. 

Kemudian diharapkan sistem yang dibuat dapat dirasakan secara nyata 

manfaatnya oleh pemilik. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang dibuat merupakan sistem sederhana yang masih memerlukan 

beragam pembaharuan untuk akun-akun transaksi baru untuk memudahkan proses 

implementasi sistem pada Butik Lyon. 
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