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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Kerja praktik tersebut bertujuan untuk merancang sistem akuntansi 

sebagai alternatif bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam pencatatan 

transaksi keuangan secara manual.  B&W Collection merupakan UMKM yang 

bergerak dalam bidang perdagangan tas dan sepatu untuk kalangan cewek dan 

cowok. Bisnis B&W Collection sudah berjalan sebelas tahun, namun praktik 

pencatatan masih bersifat manual. Oleh karena itu, pemilik bisnis tidak memiliki 

sumber yang dapat diandalkan untuk mengukur indikator kinerja usaha yang 

dijalani.  

Proyek tersebut berawal dari pencarian lokasi untuk penelitian, kemudian 

wawancara dan observasi untuk memahami kondisi pembukuan yang dilakukan 

oleh usaha bisnis. Berikutnya permasalahan yang dialami oleh UMKM dijadikan 

sebagai dasar untuk merencanakan model sistem pencatatan akuntansi. Sistem 

dirancang sesuai dengan kondisi usaha agar masalah pencatatan akuntansi 

diselesaikan.  

Sesudah tahap perancangan sistem selesai, B&W Collection menggunakan 

sistem yang siap dirancang pada aplikasi Microsoft Access untuk merekam 

transaksi keuangan harian. Proses implementasi dilaksanakan dengan pelatihan dan 

evaluasi agar dapat mengidentifikasi penyimpangan seperti kesalahan teknis yang 

mungkin memengaruhi akurasi, kecepatan, dan keandalan sistem. Manfaat 

penerapan sistem akuntansi tersebut memungkinkan pemilik dalam 

mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan selama masa kerja praktik 

masih ada beberapa persoalan yang hendak dipertimbangkan supaya sistem dapat 

berfungsi dengan maksimal. 

1. Usaha bisnis dihimbau untuk sering mencatat transaksi keuangan ke dalam 

sistem agar dapat menghasilkan hasil laporan terkini dan akurat. 

2. Usaha bisnis dihimbau untuk lebih sering melakukan penghitungan stok 

untuk menverifikasi jumlah persediaan dan memperbaharui perubahan 

dalam persediaan. 

3. Pemilik bisnis dihimbau untuk rutin melihat laporan keuangan untuk 

memperhatikan pergerakan kondisi keuangan dalam toko.  

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang dirancang masih ada tantangan dalam mencapai kemampuan 

proses yang sempurna. Hambatan sistem akuntansi yang perlu ditingkatkan diliputi 

sebagai berikut. 

1. Pengguna lain memiliki kemampuan untuk mengganti dan menghapus 

transaksi sebelumnya yang dapat menyebabkan penyembunyian transaksi. 

Pemilik bisnis memiliki hak untuk sistem akuntansi perusahaan dan 

mempertimbangkan untuk membatasi akses pengguna ke wilayah yang 

hanya diperlukan untuk fungsi mereka. Ini akan membantu mengurangi 

kemungkinan seseorang membuat transaksi palsu. 
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2. Sistem akuntansi masih belum mempunyai fitur untuk penghitungan pajak 

secara otomatis. Pemilik usaha diharapkan menerapkan sistem yang dapat 

membuat penghitungan pajak lebih cepat dan membantu menerapkan 

pajak yang tepat untuk transaksi bisnis lebih akurat. 

 

Dewi Ratna. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada B&W Collection. 
UIB Repository©2019




