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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Dari proses observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha 

yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebelum implementasi dilaksanakan, Toko New Jaya hanya mencatat transaksi 

pada sebuah catatan buku atas kegiatan operasional usahanya sehingga dari awal 

beroperasional usaha ini, tidak ada laporan yang  dapat membantu pemilik usaha 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Selama proses wawancara, peneliti juga 

menemukan sebuah fakta bahwa Toko New Jaya tidak melaksanakan salah satu 

conceptual framework, dimana tidak terdapat pemisahan kas antara pemilik 

dengan usahanya sehingga sulit untuk mengetahui posisi kas yang ada pada usaha.  

Toko New Jaya juga tidak memiliki catatan atas masuk keluarnya 

persediaan barang dagang yang mungkin saja menimbulkan suatu biaya apabila 

persediaan tersebut hilang. Setiap hutang yang timbul di Toko New Jaya, pemilik 

juga tidak memiliki catatan atas sisa hutang yang ada sehingga bisa 

mengakibatkan pembayaran hutang yang double. Hutang oleh pelanggan juga 

tidak ada pencatatan khusus. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian pada Toko New 

Jaya karena pemilik sulit untuk mengetahui sisa-sisa piutang yang belum tertagih.  

Dengan implementasi yang telah dilakukan selama proses penelitian, 

memberikan suatu jawaban bahwa sangat rumit apabila dalam suatu usaha tidak 

memiliki sebuah laporan yang dapat mewakilkan keadaan usaha. Dengan adanya 

sistem informasi akuntansi yang telah dirancang ini, terlihat jelas bahwa banyak 

perubahan yang terjadi pada proses akuntansi Toko New Jaya seperti: 

1. Toko New Jaya memiliki laporan atas persediaan yang masuk dan keluar 

sehingga ada perbandingan antara fisik dan pencatatan yang dilakukan 

oleh pemilik.  

2. Toko New Jaya memiliki laporan atas sisa hutang yang ada sehingga 

tidak menyebabkan pembayaran yang double untuk transaksi pembelian 

yang sudah dilunasi sebelumnya. 

3. Toko New Jaya memiliki laporan atas sisa piutang sehingga terlihat jelas 

pelanggan mana yang sudah lama tidak membayar hutangnya. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan dari proses-proses yang dijalani serta implementasi yang 

telah terlaksana dengan baik, penulis membuat beberapa saran yang harapannya 

dapat memberi bantuan kepada pemilik usaha pada masa yang akan datang, 

sebagai berikut: 

7.2.1 Saran untuk pemilik usaha 

Saran yang diberikan penulis kepada pemilik usaha yang saat ini telah 

memiliki dan mengerti tentang sistem informasi akuntasi adalah: 

1. Tetap menggunakan sistem secara berkelanjutan, dengan begitu akan 

membantu Bapak Junaidi selaku pemilik usaha dalam mengetahui 

kondisi keuangan usaha sehingga memudahkan pemilik usaha untuk 

mempertimbangkan keputusan pada masa mendatang. 

2. Untuk menghindari adanya gabungan kas antara toko dengan pemilik, 

maka sebaiknya pemilik usaha Toko New Jaya memiliki rekening yang 

terpisah antara pemilik dengan usaha. Sehingga memenuhi asumsi 

economic entity. 

3. Dengan adanya laporan persediaan, diharapkan karyawan dapat 

melakukan pengecekan fisik dengan laporan yang ada sehingga dapat 

diketahui persediaan mana yang tidak laris maupun yang mulai rusak 

dikarenakan sudah lama berada di gudang. 

7.2.2  Saran untuk penulis  

Saran untuk penulis selanjutnya untuk dapat merancang sistem yang 

lebih baik dan lebih mudah agar tidak sulit dipahami oleh pengguna. Sehingga 

para pengguna akan menggunakan sistem secara terus menerus. Karena seperti 

yang diketahui bahwa para pelaku usaha UMKM di Indonesia ini sangatlah 

banyak namun penggunaan sistem masih sedikit. Penulis berharap kepada penulis 

selanjutnya agar dapat melakukan observasi yang lebih luas terhadap lokasi yang 

telah dipilih sebagai tempat penelitian dan memberikan wawasan atau 

pengetahuan yang lebih banyak kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha akan 

lebih  mengerti tentang akuntansi.   
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