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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan penjelasan dari bab – bab sebelumnya mengenai aplikasi ini, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

• Pencatatan secara manual dengan menggunakan Microsoft Office Excel 

yang dilakukan di dalam toko tersebut dapat dialihkan ke dalam pencatatan 

secara langsung melalui aplikasi. Seluruh hasil transaksi penjualan dan 

pembelian di simpan di dalam database dan dapat diakses kapanpun oleh 

user yang bersangkutan. 

• Kesalahan pada penghitungan baik dalam penghitungan total penjualan, total 

pembelian, total kas, dan lainnya telah dapat diatasi dengan aplikasi ini. 

Aplikasi ini dapat melakukan penghitungan total dari tiap – tiap transaksi. 

• Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah pada penghitungan di bagian 

kas toko. Melalui aplikasi ini, pembelian dan penjualan yang berpengaruh 

terhadap kas akan dicatat 

• Aplikasi ini sudah menyediakan fitur tambahan yang dapat menambah nilai 

keunggulan dari aplikasi ini yaitu sistem akuntansi. Akuntansi yang diterapkan  

dalam aplikasi ini berupa akuntansi dalam bentuk laporan seperti laporan 

jurnal umum hingga laporan laba rugi dari toko. 

Untuk data pelanggan dan data supplier, user dapat mengelola data – data 

tersebut. User juga dapat menambahkan user baru dari data karyawan. Kemudian user 

diberi kemudahan untuk mengakses laporan – laporan mengenai transaksi yang terjadi 

pada toko seperti laporan penjualan, pembelian, utang, dan beban, serta laporan lain 

seperti laporan barang dan laoran kas. 
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6.2 Saran 

 Setelah menyelesaikan aplikasi ini, ada beberapa harapan yang masih harus 

diwujudkan di dalam aplikasi ini. Berikut ini merupakan saran pengembangan dari 

aplikasi ini: 

• Aplikasi ini diperkirakan akan mendapatkan tambahan – tambahan fitur 

sesuai dengan keinginan dari user atau pemilik toko. Seperti laporan 

penjualan dan pembelian yang bias disesuaikan dengan periode yang 

diinginkan oleh user. 

• Aplikasi ini memiliki keunggulan seperti pencatatan data penjualan dan 

pembelian yang dapat diakses kapanpun sesuai dengan tanggal atau periode 

yang diharapkan oleh user. 

• Aplikasi ini diharapkan akan dikembangkan dan memberikan hasil positif bagi 

toko yang menggunakannya dengan mendetilkan transaksi – transaksi yang 

sudah ada supaya menambah nilai fungsionalitas dari aplikasi dan juga 

menambah data – data mengenai modal, peralatan, maupun perlengkapan 

toko yang dapat menambah kualitas dari sistem akuntansi yang sudah ada. 


