
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Vany Cell ialah bisnis berbentuk gerai telah berlangsung selama 15 tahun 

sejak awal berdirinya usaha ini di tahun 2004. Hingga saat ini, Vany Cell masih 

menggarap pencatatan transaksi keuangan secara manual. Nilai total laba atau rugi 

setiap periode tidak didapatkan dengan benar. Mengakibatkan Vany Cell tidak 

dapat memutuskan sebuah hasil pasti.  

 Keterbatasan yang dialami pada saat pelaksaan kerja praktik adalah 

minimnya pengetahuan pemilik dan karyawan akan akuntansi dan teknologi. 

Akibatnya, perlu diberikan pengajaran dasar dan penjelasan sederhana agar 

mudah dimengerti. Pengarsipan nota-nota transaksi yang tidak rapi menyulitkan 

pada saat pencatatan transaksi ke dalam sistem. Kemudian dilakukan penyortiran 

ulang secara teratur. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat 

mengoperasikan sistem Microsoft Access, sehingga diperlukan perbaikan berulang 

kali.  

 Pengaturan persediaan barang dagangan yang sangat berantakan dan 

kacau menyusahkan pada saat pendataan. Berdampak pada penginputan ke dalam 

sistem menjadi terkendala. Kendala lain yang dihadapi sulitnya membaca tulisan 

yang tertulis di buku catatan karena tulisan tangan yang sangat buruk. Ada 

beberapa item yang menggunakan perkiraan harga yang tidak pasti atau 

menyamakan harga dengan item yang sekiranya sejenis. Transaksi yang terjadi 

tidak langsung dicatat sehingga ada beberapa pencatatan transaksi yang kurang 

ataupun tidak lengkap. Alhasil dilakukan perkiraan item yang terjual tersebut 

dengan menghitung stok item. 

 Masalah yang terjadi pada Vany Cell sekiranya dapat teratasi dengan 

adanya proyek kerja praktik yang berlangsung. Vany Cell jadi dimudahkan untuk 

mencatat transaksi sampai pengolahan menjadi laporan finansial dikarenakan 

perancangan sistem pencatatan akuntansi. Menghemat waktu sehingga kinerja jadi 

banyak efisien dan efektifnya dengan meminimalisirkan resiko kesilapan 

pencatatan akuntansi. Terbantu dengan sistem pencatatan akuntansi, Microsoft 
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Access, Vany Cell bisa meyusunkan laporan keuangan sinkron dengan ketentuan 

pembukuan valid.  

 Tidak hanya itu, Vany Cell juga dapat mengimplementasikannya untuk 

penggunaan sehari-hari. Dapat memahami akuntansi secara dasar sehingga dapat 

mengambil keputusan sebab telah mengerti penyusunan laporan keuangan. 

Dengan begitu, tentu saja Vany Cell menjadi lebih unggul dibanding 

kompetitornya. Dapat mengendalikan persediaan dagang lebih baik dan 

perhitungan yang akurat.  

  

7.2 Saran 

Masukan sekiranya bermanfaat bisa dibagi untuk Vany Cell seperti 

misal:  

1. Adanya sikap dan sifat sadar pada gunanya konsepsi pencatatan 

akuntansi dan sistem pencatatan akuntansi yang sistematis.  

2. Mencatat transaksi keuangan langsung dilaksanakan pada saat kejadian. 

3. Nota yang dilampirkan pada saat pencatatan transaksi harus dilakukan 

dengan jelas dapat terbaca dan rapi. 

4. Pemilik dapat melakukan pengembangan pada sistem pencatatan 

akuntansi secara sistematis agar selalu up to date.  

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Masih terdapat beberapa kekurangan terkait sistem pencatatan akuntansi 

yang telah terancang. Adapun kekurangan ini kelak dapat ditindaklanjuti oleh 

pengguna. Ke depannya diharapkan adanya penambahan yang dimasukkan atau 

perbaikan yang dilakukan untuk menutupi kekurangan dari rancangan sistem ini. 

 Perancangan sistem ini masih sangat sederhana. Hanya meliputi 

pencatatan penjualan dan pembelian sehari-hari. Kemudian dihasilkan penyajian 

laporan keuangan yang sederhana. Adapun laporan keuangan hanya berkisar 

laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan posisi keuangan, dan laporan 

pembelian. 

 Laporan keuangan yang tersaji masih bersifat untuk memenuhi keperluan 

pribadi pengguna. Berisi informasi yang sekiranya diperlukan dan hanya cukup 

Metta Gotama. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Vany Cell. 
UIB Repository©2020



untuk diketahui oleh pemilik Vany Cell. Ke depannya diharapkan dapat 

dimasukkan juga perhitungan pajak sederhana. Sekiranya perhitungan pajak yang 

diperlukan untuk dibayarkan oleh pemilik Vany Cell. 
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