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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

7.1 Kesimpulan 

Pemaparan bab sebelumnya menginformasikan Toko Rainbow Florist 

memiliki pencatatan sederhana dalam bentuk Microsoft Office Excel dan tidak 

dibuatnya laporan keuangan setiap periodenya. Pencatatan yang diterapkan Toko 

Rainbow florist masih dianggap kurang memadai karena tidak adanya pencatatan 

keluar masuknya barang, sehingga pemilik akan mengalami kesulitan dalam 

mengetahui sisa persediaan. Toko Rainbow Florist tidak memiliki pencatatan 

utang dan piutang secara rinci, sehingga pemilik mengalami kesulitan dalam 

mengetahui sisa utang kepada supplier serta piutang dari customer. 

Pencatatan informasi yang handal perlu diterapkan suatu usaha guna 

keberhasilan usahanya. Sistem komputerisasi akuntansi mampu membantu 

pemilik usaha dalam menghasilkan laporan keuangan secara praktis guna 

mengetahui informasi terkait kondisi keuangan operasional toko serta 

pengambilan keputusan. Penulis kemudian menggunakan Microsoft Office Access  

guna merancang sistem informasi akuntansi untuk Toko Rainbow Florist. 

Penerapan sistem ini membantu Toko Rainbow Florist dalam menyajikan laporan 

keuangan terkait laba dan rugi usaha ataupun laporan pendukung lainnya yang 

akan dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. 

 

7.2 Saran 

Berikut merupakan saran yang mampu penulis kemukakan pada hasil 

proyek kerja praktik ini yakni : 
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a. Harapan penulis terkait sistem akuntansi tersebut dapat digunakan secara 

berkelanjutan guna membantu pengguna menyajikan informasi terkait 

kondisi usaha. 

b. Penulis menyarankan pengguna melakukan pencatatan akan pembelian, 

penjualan, serta persediaan, secara rutin guna meminimalisir kesalahan 

informasi terkait sisa persediaan barang. 

c. Pengguna mempelajari dasar-dasar akuntansi serta diberikan pembekalan 

yang lebih terkait penggunaan sistem yang telah dirancang. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindakanjuti 

Sistem informasi akuntansi yang penulis rancang serta 

diimplementasikan oleh Toko Rainbow Florist tidak terlepas dari kekurangan. 

Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti guna memperbaiki kekurangan 

tersebut yakni keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap Microsoft 

Office Access. Hal tersebut menyebabkan sistem yang penulis rancang masih 

tergolong sederhana atau tidak kompleks. Sistem ini tidak dilengkapi sistem 

pencatatan untuk pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dapat 

mengembangkan sistem akuntansi yang telah dirancang serta mengatasi risiko-

risiko yang ada. 

 

 

 

 

 

Fani. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Toko Rainbow Florist. 
UIB Repository©2019




