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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

Interaksi langsung berupa wawancara dan pembahasan dengan pemilik 

menyimpulkan bahwa UD. Permata Collection belum membuat pencatatan 

akuntansi yang lengkap. Perusahaan hanya melakukan rekapitulasi penjualan 

harian dan pengeluaran secara manual. Pencatatan pergerakan persediaan masih 

tergolong sederhana sehingga sering tidak mencerminkan kuantitas yang 

sebenarnya. Faktor-faktor tersebut tidak memungkinkan entitas untuk 

menghasilkan informasi laporan keuangan yang vital ketika mengambil keputusan. 

Pemilik hanya mengandalkan estimasi, misalnya menghitung secara kira-kira 

bahwa entitas sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, 

perancangan sebuah sistem di Microsoft Access dilakukan sebagai solusi dari 

permasalahan yang dihadapi entitas. 

Sistem akuntansi yang diimplementasikan memberikan banyak pengaruh 

positif pada UD. Permata Collection. Sistem tersebut sangat mendukung pencatatan 

akuntansi menyajikan informasi yang sebelumnya tidak pernah dihasilkan. Pemilik 

merasa sangat terbantu karena fungsi pengawasan dapat dijalankan dan adanya 

informasi laporan keuangan yang menunjang pengambilan keputusan demi 

kelancaran dan pengembangan usaha. 

 

7.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan kepada UD. Permata Collection atas 

permasalahan yang muncul dari pengimplementasian sistem terdiri dari:
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1. Sistem yang telah dirancang harus diimplementasikan secara 

berkelanjutan sehingga manfaat yang diperoleh akan maksimal dan 

berkelanjutan demi perkembangan usaha ke depan. 

2. Penginputan transaksi hendaknya dilakukan secara rutin sehingga sistem 

selalu mencerminkan kinerja entitas terkini (up to date), berfungsi optimal 

dan menghindari pemakai lupa dalam menginput transaksi. 

3. Penggolongan bukti transaksi harus diarsip sesuai periode dan jenis untuk 

mempermudah pencarian bukti apabila diperlukan. 

4. Dilakukan penyimpanan file sistem akuntansi secara berkala pada media 

penyimpanan, seperti di google drive, flash disk, dan lain-lain untuk 

menghindari kehilangan yang dapat terjadi akibat berbagai faktor. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Hal yang perlu ditindaklanjuti oleh UD. Permata Collection dari sistem 

akuntansi yang dirancang adalah metode pencatatan perpetual dengan average cost 

method untuk perhitungan harga pokok penjualan. Hal ini dikarenakan pemakai 

harus melakukan stock opname terlebih dahulu untuk mengetahui nilai harga pokok 

penjualan dengan asumsi harga pembelian tidak berubah. 
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