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BAB VI 

IMPLEMENTASI 
 

6.1 Implementasi Sistem 

Sistem akuntansi dibuat sesuai atas kepentingan pemilik usaha secara  

cermat. Karena sistem terkategori akurat dapat membantu pengguna untuk 

menjadikan laporan keungan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sistem tersebut 

juga menjadi suatu keuntungan bagi si pengguna karena dapat dipakai untuk 

menginput laporan keuangan laundry sehari-hari. 

 

6.1.1 Implementasi Tahap Pertama  

Tahap pertama implementasi adalah menjelaskan tentang pengetahuan 

tentang akuntansi kepada pemilik laundry. Penulis menjelaskan tentang cara kerja 

sistem yang dirancang, pemilik laundry juga diberi penjelasan dengan 

memperkenalkan menu yang tersedia di dalam sistem, mulai dari awal daftar 

akun, input jurnal umum, input penjualan, pembelian, input pemakaian 

persediaan, input pengeluaran kas hingga menghasilkan laporan yang berguna 

bagi pemilik laundry. 

 

6.1.2 Implementasi Tahap Kedua  

Tahap kedua implementasi adalah pemilik diberikan penjelasan tentang 

laporan jurnal umum yang berisi tentang semua transaksi yang telah diinput pada 

formulir jurnal umum. Diikuti dengan buku besar yang berisi tentang saldo akhir 

setelah semuanya telah terinput dan neraca saldo yang harus menunjukkan 

keseimbangan pada sisi debit dan kredit saldo. Penulis memastikan pengguna 

sistem memahami dengan sempurna tentang tahapan yang akan diisi dari setiap 

formulir. Pada tahapan ini pemilik sudah mulai terbiasa dengan sistem yang 

dirancang. Kendala yang terjadi yaitu laporan keuangan yang tidak balance. 

Sehingga penulis harus memperbaiki ulang sistem yang mengalami kesalahan. 

 

6.1.3 Implementasi Tahap Ketiga 

Pada tahap ini pemilik sudah menguasai sistem yang telah diajarkan dan 

sudah memahami cara penggunaan sistem dengan baik. Jika si pemilik mengalami 
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kendala ketika ini menginput data pada sistem, pemilik akan langsung 

menanyakan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami keinginan dari 

pemilik mengenai sistem yang sudah dirancang. Laporan keuangan dihubungkan 

langsung dari jurnal umum dengan menggunakan sistem akuntansi Microsoft 

office access sehingga dapat memunculkan hasil akhir dari laporan keuangan 

secara otomatis. Laporan yang dihasilkan sistem merupakan laporan keuangan 

dan laporan laba rugi. Hasil laporan ini dibuat untuk mempermudah pemilik 

Aryanafresh Laundry dalam mengelola laporan usahanya. 

 

6.1.4 Implementasi Tahap Keempat 

Sistem yang sudah final diserahkan kepada pemilik usaha setelah 

dievaluasi dan telah dipastikan bahwa sistem telah bebas dari error dan berjalan 

dengan sistematis. Pada tahap ini pemilik usaha juga memberikan masukan 

mengenai sistem yang sudah coba dijalankan bahwa sistem yang digunakan sudah 

cocok dengan kegiatan operasionalnya 

 

6.2 Kondisi Setelah Implementasi 

Pemilik usaha meminta karyawan untuk menjalankan sistem pencatatan 

menggunakan sistem yang telah dirancang oleh penulis. Pemilik mulai pencatatan 

transaksi Desember 2019 menggunakan sistem yang dirancang. Dan pemilik  

berhasil untuk menjalankan sistem tersebut dengan benar dan tepat. Dampak 

positif yang diperoleh oleh pemilik usaha Aryanafresh Laundry adalah sebagai 

berikut: 

1. Mampu mengetahui transaksi penjualan dan pembelian dalam periode 

tersebut secara terperinci. 

2. Mampu mengetahui secara detail keuntungan atau kerugian setelah 

dikurangi dengan beban yang terjadi dalam periode tersebut. 

3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang sederhana sesuai dengan 

standar dan ketentuan yang berlaku. 

4. Mampu mengetahui posisi keuangan atau keadaan perusahaan tersebut. 
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