
35 
Universitas Internasional Batam 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1  Kesimpulan 

Berlandaskan dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada 

J&M Collection atas sistem pencatatan akuntansi, maka diketahui bahwa toko J&M 

Collection masih memanfaatkan sistem pecatatan yang sederhana dan manual seperti 

melakukan pencatatan pada sebuah buku catatan harian, baik transaksi operasional 

setiap hari maupun hasil persediaan barang. Bahkan ada transaksi yang tidak dicatat 

berupa biaya listrik, air, pembelian peralatan dan perlengkapan toko serta biaya-biaya 

kecil lainnya sehingga pemilik usaha tidak dapat mengetahui secara jelas dan tepat 

mengenai keuntungan atau kerugian yang dialami toko. 

Sistem akuntansi yang digunakan oleh J&M Collection hanya sekedar 

mencatat penjualan atau pembelian yang terjadi ditoko dan tidak sesuai dengan 

standar akuntansi yang resmi. Berlandaskan data dan informasi diatas maka penulis 

akan mendesain dan membuat sistem akuntansi memanfaatkan Microsoft Access yang 

sesuai dengan harapan pemilik usaha dan standar akuntansi yang berlaku. Setelah 

perancangan dan implementasikan sistem akuntansi pada J&M Collection, pemilik 

usaha dapat melakukan pencatatan akuntansi yang lebih baik dan efesiensi serta 

menghasilkan laporan finansial yang lebih akurat dan jelas. 
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7.2  Saran 

Berlandaskan hasil dari pengamatan, wawancara serta kesimpulan diatas 

maka penulis memiliki beberapa saran kepada J&M Collection, yakni: 

1. Sistem pencatatan akuntansi yang telah diimplementasikan oleh penulis 

seharusnya diterapkan seterusnya agar pemilik usaha dapat mendapatkan 

laporan finansial yang lebih baik jelas dan akurat. 

2. Pencatatan transaksi harus dijalankan setiap hari dan teratur untuk 

mendapatkan laporan finansial yang lebih tepat dan jelas. 

3. Pemilik usaha dianjurkan untuk mengikuti pelatihan mengenai bidang 

akuntansi dan Microsoft Access. Dengan adanya pengetahuan ini pemilik 

usaha dapat memperbaiki dan menambah fitur - fitur sistem sesuai keinginan 

dan kondisi toko. 

7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti 

Berikut berupa permasalahan dan pencatatan yang masih perlu untuk 

ditindaklanjuti kedepannya, diantarnya: 

1. Sistem yang telah siap dibuat tidak dapat menghasilkan laporan arus kas, 

kedepannya jika dibutuhkan maka dapat menambahkan laporan arus kas. 

2. Pada sistem belum terdapat perhitungan mengenai penyusutan aset tetap toko, 

untuk selanjutnya boleh ditambahkan agar sistem lebih baik dan informasi 

yang didapatkan lebih akurat. 
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