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BAB VII 
KUMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Dengan mengikuti kegiatan kerja praktek di Toko Sanbest Water selama 

enam bulan ini, diharapkan dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan teori 

yang dipelajarinya pada dunia kerja secara langsung serta membantu pengusaha  

UMKM untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitasnya dalam mencatat 

transaksi keuangan usaha. Sebelumnya pemilik toko menggunakan Microsoft 

Excel dan pencatatannya sangat sederhana. Pemilik toko tidak menghitung harga 

perolehan pokok, sehingga laporan laba/rugi yang dihitung pemilik toko kurang 

akurat. Hal ini dapat mempengaruhi pemilik toko dalam pengambilan keputusan 

ekonomi usaha. 

 Oleh karena itu, penulis menawarkan untuk mengganti sistem pencatatan 

Toko Sanbest menjadi lebih praktis dan akurat, yaitu dengan menggunakan sistem 

yang dirancang penulis melalui Microsoft Access, dimana sistem ini dapat 

menampilkan berbagai laporan secara automatis sesuai kebutuhan pemilik toko. 

Setelah memakai sistem pencatatan yang dirancang penulis, pemilik toko 

menemukan beberapa perubahan yang signifikan dalam menjalankan bisnisnya, 

yaitu lebih praktis dan tidak perlu menyimpan pembukuannya di file yang berbeda 

beda menurut periode, tetapi cukup dengan satu file saja karena ada fitur filter 

dalam sistem dan masih banyak perkembangan lainnya yang dialami pemilik toko. 

Sehingga pemilik toko memutuskan untuk lanjut menggunakan sistem pembukuan 

yang dirancang penulis. 
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7.2 Saran 

 Dibawah ini adalah beberapa saran yang ingin disampaikan penulis 

kepada penyelia: 

1. Dengan sistem yang baru, penulis berharap pemilik toko dapat 

memakainya dalam jangka waktu yang relatif panjang dan dapat 

membawakan manfaat yang besar bagi usahanya. 

2. Pengguna diharapkan tetap melakukan backup data, untuk jaga-jaga 

apabila terjadi kesalahan teknis dalam sistem akuntansi yang baru. 

3. Pengguna sebaiknya mencatat transaksi keuangannya sesuai dengan 

kategori yang telah dirancang penulis. 

Selain dari saran penulis untuk pengguna, tentunya masih banyak catatan 

untuk sistem yang masih harus ditindaklanjuti agar menjadi lebih baik, yaitu 

memperbanyak pilihan filter dimana pengguna tidak hanya bisa filter tanggal 

untuk melihat periode tertentu, tetapi juga dapat filter menurut nama akun, nama 

pelanggan dan lainnya. Dengan begitu, pemilik toko dapat lebih mudah 

mendapatkan laporan yang diinginkan. 
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