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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

 Hasil atas wawancara serta observasi yang dilaksanakan bersama pemilik 

pinkupansa cakery. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pinkupansa cakery 

hanya menggunakan sistem akuntansi manual secara sederhana pada perhitungan 

laba rugi. Sistem sebelumnya belum dapat menyajikan laporan keuangan. Sistem 

pencatatan tersebut yang dilaksanakan masih kurang efisien dan efektif dalam 

mengambil keputusan. 

 Pemilik usaha tidak mengetahui laba bersih secara rinci pada akhir periode 

dikarenakan hasil yang peroleh dari transaksi penjualan dikurangi dengan 

transaksi pengeluaran, oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan perancangan 

sistem pencatatan akuntansi yang menggunakan basis Microsoft Office Access 

yang dioperasikan dengan otomatis. Sistem tersebut bertujuan untuk 

menghasilkan informasi berupa laporan keuangan serta memberi kemudahan 

kepada pemilik usaha ketika mengoperasikan usaha. 

 Pemilik usaha pinkupansa cakery sudah mengimplementasikan sistem 

yang telah dirancang dengan baik. Laporan keuangan yang diperoleh dari pemilik 

usaha yang lebih rinci dari sebelumnya yakni laporan posisi keuangan, laba rugi, 

persediaan akhir bahan baku dan neraca saldo. Dengan adanya laporan ini 

memudahkan pemilik dalam menilai kinerja usaha yang dijalankannya.  

 

7.2 Saran 

 Pada hasil dari pelaksanaan penelitian ini, tertera beberapa saran serta 

masukan yang diberikan oleh peneliti kepada pemilik usaha untuk masa yang akan 

datang yaitu:  

1) Peneliti memberi saran supaya pemilik usaha dapat melakukan pencatatan 

 dalam sistem atas setiap transaksi yang terjadi di pinkupansa cakery, yang 

 mana akan berguna dalam mengambil keputusan. 

2) Peneliti memberi saran agar pemilik usaha segera mengajar karyawan 

untuk dapat menjalankan sistem pencatatan akuntansi yang sudah 
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dirancang, sehingga pemilik usaha memiliki waktu lebih untuk fokus 

dalam pembuatan kue. 

3) Peneliti memberi saran agar pemilik usaha menggunakan sistem 

pencatatan akuntansi yang telah dirancang oleh peneliti dalam waktu yang 

lama. 

 

7.3 Catatan yang Ditindaklanjuti 

 Selama pelaksanaan perancangan sistem pencatatan akuntansi berbasis 

Microsoft Office Access yang telah diimplementasikan pada Pinkupansa Cakery. 

Pada penelitian ini, perancangan sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang 

sedemikian mungkin berdasarkan dengan kebutuhan pada Pinkupansa Cakery, 

sehingga telah menghasilkan laporan posisi keuangan, laba rugi, persediaan akhir 

bahan baku dan neraca saldo. Pada penelitian ini, pemilik usaha telah memiliki 

sistem pencatatan yang mempermudah dalam mengelola keuangan usahanya, 

namun adanya harapan agar waktu yang akan datang dapat memiliki website 

usaha sendiri bertujuan untuk mempromosikan cake yang diproduksi oleh 

Pinkupansa Cakery melalui media internet yang lebih cepat dan jangkauannya 

lebih luas.  
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