
48 Universitas International Batam 

BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Toko Sinar Elim Keramik pada awalnya dalam kegiatan sehari-hari masih 

menggunakan pencatatan transaksi secara tradisional ke dalam buku harian 

transaksi. Toko Sinar Elim Keramik juga tidak mampu untuk membuat suatu hasil 

laporan keuangan karena pengetahuan atas akuntansi dan sistem yang masih belum 

mumpuni. Pencatatan yang dilakukan masih belum terstruktur secara rapi dan 

masih banyak transaksi yang informasinya kurang jelas. Pemilik Toko Sinar Elim 

Keramik juga tidak mengetahui jumlah pasti atas pendapatan yang diterima setiap 

periode, hal ini membuat sering terjadinya keraguan dalam pengambilan keputusan 

di Toko Sinar Elim Keramik. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh Toko Sinar Elim Keramik tersebut akhirnya 

dapat dibantu dengan pembuatan sistem akuntansi melalui program Microsoft 

Access, dengan adanya bantuan sistem dari program Microsoft Access pemilik Toko 

Sinar Elim Keramik menjadi dapat lebih mudah untuk melihat kondisi keuangan 

perusahaan sehari-hari. Sistem akuntansi Microsoft Access juga memberikan 

kemudahan bagi Toko Sinar Elim Keramik yaitu pencatatan pada setiap transaksi 

saat ini tidak dilakukan secara manual lagi dan sudah dilakukan secara otomatis, 

pencatatan saat ini hanya dilakukan melalui satu media saja, laporan keuangan 

sudah dapat tersaji dan Toko Sinar Elim Keramik sudah dapat mengatur kondisi 

keuangan yang dimiliki sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi 

masa depan UMKM.      

7.2 Saran 

Beberapa saran yang sanggup untuk diberikan kepada Toko Sinar Elim 

Keramik yaitu sebagai berikut :  

1. Transaksi yang ada harus dicatat sesuai pada hari yang sama juga.

2. Kondisi transaksi diluar kegiatan yang tidak berhubungan dengan perusahaan

perlu dicatat secara terpisah, sehingga informasi yang diberikan dapat sesuai

dengan kejadian sebenarnya
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3. Dibutuhkan pencatatan akuntansi dalam sistem yang dilakukan secara

konsisten agar dapat mendapatkan suatu hasil laporan keuangan yang tepat

dan akurat yang bermanfaat bagi kondisi perusahaan tersebut.

4. Berdasarkan hasil laporan yang dimiliki Toko Sinar Elim Keramik harus lebih

berhati-hati dalam melakukan investasi pada bagian persediaan, karena

investasi yang berlebihan tidak akan berlaku baik bagi kondisi keuangan

perusahaan.

5. Berdasarkan hasil laporan pemilik Toko Sinar Elim Keramik harus lebih

banyak mengontrol aktivitas pembelian dan penjualan agar kedua aktivitas

tersebut tetap seimbang, sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap

terkendali.

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Catatan yang ada agar sistem akuntansi yang dirancang selanjutnya akan lebih 

sempurna yaitu sebagai berikut :  

1. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini masih memiliki fitur yang kurang

seperti nama yang menggunakan sistem tidak dapat dimunculkan dalam

sistem ini, sehingga kita tidak akan mengetahui pengguna yang memakai

sistem ini.

2. Kurangnya keamanan yang ada dalam sistem ini, sehingga memudahkan

pengguna lain dalam membajak atau mendapatkan data-data yang ada di

dalam sistem.

3. Dibutuhkan seorang spesialis teknologi informasi untuk menyempurnakan

sistem.
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