BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diamati pada Konter Lucky Cell, diketahui bahwa

selama delapan tahun ini konter Lucky Cell hanya melakukan pencatatan manual
seperlunya, sehingga laba atau rugi selama ini hanya dari estimasi. Begitu juga
dengan stok persediaannya, pemilik harus membongkar barang untuk mengetahui
apakah masih ada stok atau tidak, sehingga banyak barang habis dan pemilik tidak
tahu sehingga nilai persediaan atau aset konter tidak diketahui pasti angkanya.
Oleh sebab itu, dengan adanya program Access ini membantu pemilik
untuk mencatat transaksi keuangan dengan baik agar dapat menghasilkan suatu
laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi. Dimana dari laporan
keuangan tersebut dapat terlihat kinerja perusahaan selama periode tertentu, berapa
untung atau ataupun ruginya.
Selain itu terdapat juga laporan nilai persediaan, sehingga dapat diketahui
dengan pasti sisa stok dan kapan barang tersebut harus diorder lagi. Ada juga
laporan sisa piutang dan sisa hutang yang mana akan sangat membantu dalam
memantau siapa saja yang masih memiliki hutang maupun berapa lagi hutang
kepada supplier sehingga tidak terjadi pembayaran berulang.

7.2

Saran
Saran untuk konter Lucky Cell kedepannya antara lain: 1) Tetap

menyimpan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; 2)
Tetap melanjutkan penggunaan program yang telah dirancang menggunakan
program access; 3) Menambah pengetahuan tentang akuntansi lebih lagi; 4) Pemilik
dapat melakukan cek fisik persediaan sekali-kali untuk melihat apakah stok pada
nilai persediaan telah sesuai; dan 5) Memperluas pemasaran dengan melakukan
promosi atau penawaran menarik.
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7.3

Catatan yang perlu ditindaklanjuti
Dari hasil penelitian, yang dapat ditambahkan selanjutnya yaitu laporan

penjualan, karena dari laporan penjualan terlihat jelas rincian apa saja yang dijual,
sehingga dapat dilihat barang apa yang paling laris penjualannya. Selain itu juga
dapat ditambahkan laporan pembelian, agar dapat dilihat berapa lama siklus
pengorderan barang sehingga dapat dilakukan analisis. Kemudian juga perlu ingat
selalu untuk melakukan back up data secara rutin.
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