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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Melalui jawaban dan penjelasan dari pemilik usaha pada saat proses 

wawancara berlangsung, penulis mendapatkan informasi bahwa Phang Brothers 

Furniture tidak menggunakan ataupun memiliki sistem pencatatan akuntansi yang 

akurat. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pencatatan pada sebuah buku yang 

digunakan untuk mencatat terjadinya kegiatan jual dan beli barang dagang dan 

tidak terdapatnya arsipan dokumen penting hasil transaksi, sehingga pemilik 

hanya dapat mengira-ngira akan jumlah untung/rugi yang didapatkan usaha pada 

periode tertentu. Pemilik juga tidak mampu untuk mengecek kehilangan barang 

atau error pada saat penyajian. Hal ini memotivasi penulis untuk merancang 

sebuah sistem untuk Phang Brothers Furniture. 

Microsoft Access 2007 merupakan program yang digunakan oleh penulis 

untuk merancang sistem akuntansi untuk Phang Brothers Furniture. Sistem yang 

telah dirancang tersebut kemudian diuji coba oleh penulis dengan melakukan 

pencatatan transaksi selama 2 bulan. Hasilnya, sistem mampu membentuk laporan 

keuangan dan laporan lainnya secara jelas tanpa adanya error pada sistem, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut layak untuk digunakan. 

Mempermudah kerja pemilik dalam hal catat-mencatat transaksi dan mengurangi 

terjadinya kekeliruan pencatatan merupakan tujuan diciptakannya sistem tersebut.  

 

7.2 Saran 

Berikut adalah saran yang disampaikan kepada Phang Brothers Furniture 

berdasarkan kesimpulan yang telah tertera jelas di atas: 

1. Pemilik agar rutin mencatat seluruh transaksi yang terjadi sepenuhnya 

dan seterusnya ke dalam sistem tanpa adanya campuran pencatatan di 

kertas. Data informasi yang diinput hendaklah lengkap dan jelas, dari 

tanggal terjadinya hingga keterangan transaksi. 
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2. Dokumen penting dan nota transaksi sebaiknya selalu diarsip secara rapi 

guna mempermudah pemilik ketika data tersebut dibutuhkan dan 

mengurangi terjadinya kelalaian dan kecurangan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Selain keunggulan, sistem akuntansi ini juga memiliki berbagai macam 

kelemahan, seperti tidak terdapatnya sistem perhitungan pajak karena sistem yang 

didesain masih sangat sederhana. Tingkat keamanan pada sistem ini juga masih 

belum memadai yang memungkinkan terjadinya kehilangan data penting apabila 

terdapat error pada sistem, sehingga perlu dilakukan salinan cadangan setiap saat. 
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