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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Penerapan sistem pembukuan oleh Toko Union Service masih bersifat 

manual, sehingga proses pembukuan menjadi kurang efektif dikarenakan sistem 

yang masih belum handal. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hanya dicatat 

manual dan direkap pada akhir bulan saja. Bahan informasi yang didapatkan dari 

laporan keuangan hanya berupa rekapan transaksi sehingga kurang mampu 

mengatasi kendala perusahaan yang ingin mengetahui kinerja usahanya lebih rinci. 

Pemilik usaha yang melakukan reparasi mesin itu juga kesulitan dalam melakukan 

administrasi lainnya yang menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu 

persyaratan. 

 Sistem akuntansi dirancang secara sederhana agar mudah digunakan dan 

dipahami oleh pemilik usaha. Penulis melakukan uji coba terlebih dahulu pada 

sistem untuk mendeteksi error selama proses perancangan. Penulis memberikan 

penjelasan secara rinci dan mempraktikkan penggunaan sistem kepada pemilik 

usaha. Kendala-kendala yang dialami oleh pengguna selama menjalankan sistem 

juga diatasi oleh penulis. 

 Sistem pembukuan yang dirancang oleh penulis bertujuan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha. Sistem tersebut diharapkan 

mampu meringankan pemilik dalam menjalankan bisnis nya dan dapat 

menghasilkan sebuah output yang bermanfaat bagi perusahaan. Sistem yang 

dirancang memungkinkan perusahaan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan 

dan mempersingkat waktu pembukuan. 

 

7.2 Saran 

 Saran yang dimiliki oleh penulis untuk Toko Union Service berdasarkan 

hasil implementasi sistem, yaitu: 

1. Transaksi milik pribadi yang diluar operasional perusahaan dicatat 

terpisah agar dapat menunjukkan informasi yang sebenarnya. 

2. Pembukuan transaksi yang terjadi secara rutin untuk menghasilkan output 

yang akurat. 
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3. Penggunaan sistem secara konsisten agar dapat menyajikan laporan 

keuangan yang akurat serta dapat memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan pemilik usaha. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Sistem yang diimplementasikan pada Toko  Union Service masih memiliki 

beberapa kelemahan yang perlu ditindaklanjuti guna menyempurnakan fungsi dari 

sistem. Berikut merupakan catatan untuk ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Sistem tidak memiliki fitur login sehingga dapat dengan mudah digunakan 

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

2. Pengguna dapat melakukan backup data yang sudah dicatat untuk 

menghindari kehilangan data, karena keamanan pada sistem masih belum 

baik. 
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