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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Atas gambaran serta penjelasan mengenai latar belakang Permata Home 

Bakery dapat diketahui bahwa Permata Home Bakery memiliki pencatatan yang 

sederhana serta manual yang menyebabkan pencatatan transaksi menjadi sukar 

untuk dilakukannya pelacakkan keakuratan transaksi. Pencatatan yang diterapkan 

Permata Home Bakery masih kurang terperinci karena belum mencatat 

penggunaan bahan baku, sehingga pemilik akan mengalami kesulitan dalam 

memantau persediaan yang tersisa. Permata Home Bakery masih menggunakan 

sistem pembukuan cash basis dimana semua pengeluaran biaya-biaya pada 

periode tersebut dilakukan pembayaran tunai dengan pertimbangan kemudahan 

dalam perhitungan dan kepraktisannya. 

Penggunaan Microsoft Office Access untuk mendesain sistem akuntansi 

untuk Permata Home Bakery merupakan keputusan yang benar. Sistem yang 

terkomputerisasi mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan 

praktis. Menerapkan sistem pada kegiatan operasional dapat menyediakan laporan 

keuangan terkait laba ataupun laporan pendukung lainnya yang dapat 

direferensikan dalam menjalankan target yang ditentukan perusahaan. Penulis 

mendesain dan menyusun sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan SAK 

EMKM untuk EMKM Permata Home Bakery.  

 

7.2 Keterbatasan 

Berikut ialah catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem 

informasi akuntansi di masa yang datang, antara lain: 

1. Penulis memiliki pengetahuan terbatas atas sistem yang digunakan. 

Alhasil, sistem yang dirancang masih bersifat sangat sederhana. 
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2. Laporan-laporan yang dihasilkan dari rancangan sistem akuntansi hanya 

dalam bentuk laporan laba rugi dan belum didukung sistem perpajakan, 

sehingga penelitan selanjutnya diharapkan dapat mengikutsertakan sistem 

perpajakan ke dalam sistem agar dapat dimanfaatkan pemilik usaha dalam 

pelaporan dan pembayaran pajak di kemudian hari. 

 

7.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis, maka penulis memberikan saran 

pada EMKM Permata Home Bakery sebagai bahan pertimbangan, antara lain: 

1. Setiap transaksi pembelian maupun penjualan yang berhasil dilakukan 

pemilik usaha perlu meninggalkan bukti fisik agar dapat diarsipkan 

sebagai bukti pendukung yang bilamana akan diperlukan di kemudian hari. 

2. Pemilik usaha harus menggunakan teknologi komputer dalam membuat 

catatan keuangan yang didapatkan dan dikeluarkan perusahaan demi 

menghemat waktu serta menjaga kelengkapan pencatatan atas transaksi-

transaksi tersebut. 

3. Sistem informasi akuntansi sebaiknya diterapkan secara terus menerus 

agar dapat menghasilkan laporan posisi keuangan perusahaan yang akurat 

dan handal agar dapat digunakan sebagai acuan dasar atas pengambilan 

keputusan dalam hal kelangsungan perusahaan ke depannya. 
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