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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1 Kesimpulan 

Dengan hasil observasi pada toko Oke Florist, kesimpulan yang 

didapatkan adalah  metode pencatatan akuntansi yang toko Oke Florist selama ini 

gunakan sebelumnya merupakan metode yang sangat biasa sering kita temukan 

pada usaha berskala kecil dan manual yaitu dengan mencatat pengeluaran, 

penerimaan dan penjualan secara manual di buku maupun di Microsoft Excel. 

Dikarenakan hal tersebut, pemilik toko mendapat kesulitan dalam mengambil 

sebuah keputusan dikarenakan pencatatan yang sebelumnya pemilik toko lakukan 

tidak berlanjut pada tahap penyusunan suatu laporan dan dengan karena ini kondisi 

keuangan dan perkembangan dari usahanya tidak diketahui oleh pemilik toko. 

Dikarenakan itu, sistem yang telah pemilik toko gunakan sebelumnya 

harus digantikan dengan menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang dimana 

sistem tersebut dirancang dengan  menggunakan bantuan Microsoft Access. Sistem 

pencatatan akuntansi tersebut melanjutkan sampai tahap pembuatan laporan 

keuangan yang diperlukan oleh pemilik selama ini. Oleh karena itu dengan bantuan 

dari sistem pencatatan akuntansi tersebut, kondisi dari keuangan dan perkembangan 

usahanya dapat diketahui oleh pemilik toko sehingga pemilik toko merasa terbantu 

dan dapat menentukan sebuah keputusan. Dengan terbantunya pemilik dalam 

pemecahan masalah yang dialami selama ini oleh sistem tersebut maka pemilik 

membuat keputusan untuk menerapkan sistem tersebut  dalam kegiatan operasional 

sehari-hari. 

 

7.2 Saran 

Hasil observasi yang dikumpulkan dari penelitian tersebut, maka terdapat 

beberapa masukan dan saran yang ingin penulis berikan kepada pemilik toko Oke 

Florist: 

1. Diharapkan sistem tersebut  dapat terus bermanfaat dan berguna bagi toko 

Oke Florist. 

2. Diharapkan setiap transaksi dicatat pada saat terjadinya, guna untuk 

menghindari terjadinya kesalahan ataupun kelupaan dalam pencatatan. 
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3. Semua bukti transaksi toko diharapkan disusun, ditata dan simpan secara 

rapi berdasarkan periode terjadinya transaksi. 

 

7.3 Catatan yang perlu ditindak lanjuti 

Dalam penelitian terhadap toko Oke Florist, hal yang perlu ditindak lanjuti 

yaitu penambahan fungsi baru dalam form penginputan transaksi seperti 

penambahan nama orang yang melakukan penjualan atas transaksi tersebut dimana 

fungsi tersebut dapat berguna kedepannya pada saat usaha yang dimiliki oleh 

pemilik toko telah berkembang dan pencarian penjualan pada toko bukan hanya 

bergantung pada pemilik toko lagi. 
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