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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

7.1 Kesimpulan 

Toko ACT Selular termasuk dalam UMKM yang tidak mengenal sistem 

pencatatan. Pencatatan usaha yang dilakukan hanya secara kasar dan manual untuk 

mengetahui penjualan, tidak mencatat pembelian ataupun pengeluaran operasional 

usaha lainnya. Pemilik juga tidak mengetahui keadaan dan perkembangan usaha 

verada di posisi laba atau rugi.  

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pemilik toko ACT Selular 

dalam mencatat transaksi usaha yang terjadi dan membantu dalam pengetahuan 

sistem pencatatan akuntansi. Perancangan proyek ini disesuaikan dengan jenis 

usaha, kegiatan dam kebutuhan pemilik usaha. Permasalahan pun banyak terjadi, 

tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan dan kerjasama dari pemilik usaha dan 

bimbingan dari dosen pembimbing.  

Perubahan yang terjadi setelah implementasi sistem pada toko ACT 

Selular dapat dilihat dari pencatatan yang lebih jelas, rapi dan rinci. Pemilik dapat 

melihat dan memantau usahanya melalui laporan transaksi keseharian yang 

tersusun dan sesuai standar. Pemilik merasakan perbedaan dengan bantuan sistem 

rancangan, dapat mempermudah dalam pemantauan aktivitas pembelian, penjualan, 

siklus pembayaran dan cara pengelolaan persediaan dengan output laporan.  

Dalam implementasi sistem yang dirancang, penulis mengalami kesulitan 

dan keterbatasan yakni  

1. Ketidaklengkapan data yang dicatat oleh pemilik. 

2. Jumlah persediaan yang dimiliki dan sudah menumpuk lama sehingga 

kondisinya tidak dapat dijual kembali, 

3. Keterbatasan pemahaman pemilik dalam pencatatan akuntansi.  

4. Kondisi komputer pemilik yang tidak mendukung.  

5. Lampiran yang tidak lengkap dan sebelumnya tidak diarsip dengan baik.  
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7.2 Saran 

Penulis merangkum beberapa pendapat atau saran bagi toko ACT Selular 

berdasarkan permasalahan yang terjadi baik sebelum ataupun selama kerja praktik 

sebagai berikut : 

1. Pentingnya pengetahuan pemilik dalam pencatatan transaksi yang 

berhubungan dengan keuangan 

2. Sistem akuntansi yang dirancang bersama dapat tetap digunakan untuk 

pencatatan sehari-hari. 

3. Pencatatan yang dilakukan sebaiknya secara langsung untuk penghindaran 

salah catat atau missed record. 

4. Lampiran transaksi dapat diarsipkan dengan baik. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang dirancang untuk Toko ACT Selular masih terdapat 

kekurangan, sehingga sistem perlu ditindaklanjuti dan diperbarui di masa yang akan 

datang. Dalam sistem yang dirancang, belum memiliki penghitungan yang 

berhubungan dengan perpajakkan. Selain itu, sistem akan memproses data menjadi 

laporan keuangan bersifat privasi untuk pemilik usaha. Dalam hal ini perlu 

peningkatan sekuritas dengan melakukan fitur masuk user disertai password untuk 

setiap karyawan. 
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