BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1

Kesimpulan
Dari beberapa tahap yang sudah dilakukan penulis, temuan yang didapat

bahwa Dian laundry masih menggunakan pencatatan sederhana dalam
operasionalnya. Dalam pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan standar SAK
EMKM dan dibuat secara manual sehingga sangat memakan waktu cukup lama.
Penulis melakukan perancangan terhadap sistem akuntansi Dian laundry dengan
bantuan aplikasi Microsoft Accessyang dapat mengeluarkan hasil laporan keuangan
yang lebih akurat dan sesuai dengan SAK EMKM. Dengan adanya sistem ini maka
pemilik tidak lagi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengeluarkan
laporan keuangan, hanya dengan sistem yang dirancang pemilik dapat melihat
laporan keuangan kapan saja dengan waktu yang relatif cepat.
Data-data transaksi keuangan yang diinput dan disimpan sangatlah penting
karena perusahaan tidak perlu kesulitan mencari data yang akan dicari. Dari hasil
kunjungan dan wawancara dosen sistem yang dirancang penulis sangatlah
membantu UMKM dalam pelaporan keuangan, sehingga pemilik tidak perlu
membuat laporan keuangan secara manual. Teruntuk pemilik usaha yang cukup
sibuk, sistem ini sangat membantu dalam menghemat waktu untuk melihat laba dan
rugi perusahaan dalam waktu yang singkat hanya dengan sekali klik.
7.2

Saran
Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh

penulis agar kedepannya kerja praktik ini dapat berkembang menjadi lebih baik:
1.

Agar mempermudah pencarian bukti transaksi maka pemilik diharapkan
selalu mensusun rapi bukti transaksi.
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2.

Sistem pencatatan yang berbasis Microsoft Access ini sebaiknya terusmenerus digunakan agar dapat mengetahui laba atau ruginya suatu usaha.
Laporan yang dihasilkan juga dapat digunakan oleh pemilik sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan.

7.3

Catatan yang Perlu Ditinjaklanjuti
Sistem yang dibuat penulis ini tentunya tidak akan terlepas dari kekurangan,

sehingga sistem ini seharusnya dibuat yang lebih menarik pada MENU agar
pengguna pun dapat merasa lebih senang saat menggunakannya. Dalam sistem yang
dibuat oleh penulis tidak terdapat laporan arus kas sehingga tidak dapat melihat
perputaran keuangan usaha tersebut. Setiap pembaruan yang dilakukan pada sistem,
demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka harap sistem disimpan ke
dalam flashdisk ataupun google drive.
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