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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Serangkaian tahapan praktik dilaksanakan oleh penulis dimulai saat 

berusaha mendapatkan target tempat observasi kerja praktik hingga mengadakan 

wawancara secara tatap muka dengan pemilik usaha, diketahui bahwa Toko Alvina 

Busana sebelumnya sudah mencatat transaksi penjualan harian toko dengan sistem 

manual yakni mencatat memakai buku tulis dan belum mempunyai laporan 

keuangan yang mendukung, maka itu untuk mengetahui pendapatan laba atau rugi 

pemilik hanya menduga-duga saja. Hal ini membuat informasi mengenai laba atau 

rugi usaha tersebut tidak tepat dan patokan dalam pemungutan keputusan oleh sang 

pemilik usaha tidak dapat dibuat. Perancangan sistem akuntansi yang memakai 

Microsoft Access dapat mencatat transaksi dan membantu dalam memperoleh 

laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Tidak adanya kesulitan dalam mengakses 

laporan keuangan ini juga dapat membantu pemilik UMKM dalam memberikan 

penilaian kemampuan kerja usahanya. 

Sistem yang dirancang juga memudahkan untuk mengetahui berapa 

pendapatan hingga untung dan rugi dari usaha pemilik UMKM. Selain itu, sistem 

juga menyediakan laporan keuangan berdasarkan periode yang diinginkan, pemilik 

dapat memilih periode dengan memasukkan tanggal yang dituju. Hal ini tentu akan 

memudahkan pemilik UMKM yang sibuk akan pekerjaannya dengan menghemat 

waktu saat memasukkan transaksi berkaitan keuangan usaha. Waktu yang terhemat 

dapat digunakan pemilik dengan merencanakan bagaimana usahanya kedepan. 

7.2 Saran 

Beberapa poin yang disarankan kepada Toko Alvina Busana, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Seluruh bukti transaksi seperti nota pembelian, pencatatan penjualan,

maupun penggunaan kas usaha, sebaiknya tetap disimpan sebagai

cadangan apabila sistem yang digunakan mengalami kekeliruan pada

komputer atau laptop pemilik.
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2.  Perhitungan fisik persediaan yang ada pada Toko Alvina Busana sangat 

diperlukan untuk memastikan dan membandingkan jumlah persediaan 

yang ada pada toko dengan jumlah persediaan pada sistem sama. 

3. Apabila pemilik UMKM ingin menggunakan sistem yang telah didesain 

khusus terkait, pemilik UMKM harus mengimplementasikan pencatatan 

akuntansi yang terjadi secara konsisten. Kemudian sistem yang telah 

dipakai juga berharap akan dirasakan secara nyata oleh pemilik UMKM. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Sistem yang didesain oleh penulis sendiri adalah sistem sederhana yang 

masih membutuhkan pembaruan untuk memudahkan penggunaan transaksi 

operasional pada Toko Alvina Busana secara efektif dan efisien kedepannya. 
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