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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan survei dan sesi wawancara yang dilaksanakan penulis pada 

Toko YY Boutique ialah pemilik toko masih mempergunakan pencatatan secara 

manual yakni buku tulis untuk mencatat setiap penjualan. Untuk setiap pembelian, 

pemilik toko hanya menyimpan dalam bentuk struk belanja atau nota pembelian. 

Pemilik toko tidak mencatat untung dan rugi yang dialami toko, oleh karena itu 

Toko YY Boutique belum mampu menyusun laporan keuangan yang handal dan 

berdasarkan SAK-EMKM yang ditetapkan pemerintah. 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis berusaha untuk 

melakukan perancangan sistem yang praktis dengan memanfaatkan software 

Microsoft Access 2013. Pembuatan sistem bertujuan untuk mempermudah pemilik 

saat mencatat setiap terjadinya transaksi selama periode tersebut. Selain itu, 

memudahkan pemilik dalam mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

7.2 Saran 

Saran yang diberikan penulis terhadap toko YY Boutique dijabarkan 

dibawah ini:  

1. Pemilik sebaiknya menggunakan sistem secara teratur untuk setiap

kegiatan operasional yang terjadi sehingga pemilik bisa memantau secara

terus menerus mengenai perkembangan toko. Selain itu, pemilik toko

bisa melihat secara keseluruhan mengenai kondisi keuangan toko.

2. Selaku pemilik, Ibu Yolanda hendaknya lebih mendalami ilmu terkait

sistem pencatatan supaya makin memahami tentang sistem yang

diberikan.

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Selama pelaksanaan implementasi di Toko YY Boutique, penulis masih 

memperoleh catatan yang perlu dibenahi. Berikut keterbatasan yang dimiliki 

penulis: 

Puja Santika. Perancangan Sistem Akuntansi Berbasis Micrososft Access pada Toko YY Boutique. 
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1. Perancangan sistem masih tergolong sederhana dan hanya menyesuaikan 

dengan kebutuhan toko. Hal tersebut diakibatkan kurangnya ilmu 

pengetahuan terhadap pembuatan sistem.  

2. Pemilik harus melakukan back-up dengan cara menduplikat file tersebut 

guna meminimalisir kehilangan data akibat kerusakan. Alasan dilakukan 

duplikat file ialah sistem masih belum memiliki sistem keamanan yang 

baik dan memadai.  

3. Penulis hanya berfokus terhadap perancangan sistem, sehingga penulis 

tidak memasukkan tahapan pengendalian internal untuk toko.  
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