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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Vivi Fashions merupakan salah satu jenis usaha dagang online shop yang 

ada di Batam di mana Vivi Fashions menjual pakaian wanita secara online dan 

telah jalan selama kurang lebih 7 tahun. Namun selama kurang lebih 7 tahun 

menjalankan usahanya pemilik masih menggunakan pencatatan sederhana, seperti 

pencatatan penjualan di buku yang kadang pemilik melakukan pencatatan dan 

kadang tidak dan juga tidak diketahuinya stok persediaan pakaian pada Vivi 

Fashions. Selain itu juga tidak adanya angka pasti dari tiap biaya maupun laba per 

periode dan oleh karena itu, penulis ingin mengatasi permasalahan yang menjadi 

kendala dari usaha Vivi Fashions selama ini dengan merancang aplikasi pada 

komputer menggunakan program Microsoft Office Access yang telah diterapkan 

pada Vivi Fashions saat ini. 

Kemudian setelah penerapan sistem pada Vivi Fashions, pengguna sistem 

merasakan bahwa sistem yang dirancang membuat kegiatan usaha menjadi lebih 

efektif dan efisien seperti mempermudah dalam proses pencatatan baik dari 

penjualan, persediaan barang dagang, pengeluaran kas, hingga pembelian dan 

menghemat waktu pada saat pencatatan serta hasil output yang dihasilkan sistem 

berupa laporan keuangan yang mempermudah pemilik usaha mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan. 

7.2 Saran 

Berikut berupa sedikit saran yang dapat penulis simpulkan yaitu: 
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1. Sistem manual yang digunakan oleh pemilik selama ini menjadi sistem 

yang penulis rancang dihaharapkan dapat digunakan oleh pengguna 

secara terus menerus atau dalam waktu jangka panjang. 

2. Serta untuk pencatatan transaksi usaha dari Vivi Fashions juga harus 

rutin dilakukan peninputan agar hasil yang dihasilkan oleh sistem yang 

penulis rancang dapat berjalan dengan optimal.  

3. Melakukan backup file-file yang penting tiap bulannya. 

7.1 Catatan yang perlu ditindaklanjuti 

Berikut sedikit catatan dari penulis karena sistem yang dirancang 

terbilang sederhana dan tentunya tidak terlepas dari kekurangan yaitu tidak ada 

sistem perpajakan untuk menghitung perpajakan. Oleh sebab itu, penulis 

mengharapkan tahap selanjutnya dapat dirancang oleh akademis berikutnya. 
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