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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Melalui hasil observasi dan wawancara kesimpulan kerja praktik ini adalah 

Anisa Scraft sebelumnya hanya melakukan pencatatan akuntansi pada transaksi 

penjualan dengan menggunakan nota dan tidak mencatat barang melainkan nama 

pembeli dan tujuan pengiriman apabila terjadi pembelian tidak langsung (online), 

selain itu Anisa Scraft tidak pernah membuat laporan keuangan untuk mengetahui 

kemajuan usahanya. Anisa Scraft hanya mengandalkan pendapatan yang dialami 

untuk menentukan usahanya mengalami keuntungan atau rugi.  

Anisa Scraft tidak pernah menghitung persediaan barang karena nota 

penjualan hanya diisi dari nama pembeli, tujuan pengiriman dan tarif dengan 

jumlah yang harus dibayar saja karena itu Anisa Scraft tidak melakukan stock 

opname dan pemeriksaan fisik persediaan sehingga pengawasan atas persediaan 

barang sangat minim, selain itu bukti selain nota penjualan tidal pernah diarsipkan 

atau dicatat.  

Setelah dilakukan penerapan sistem pencatatan keuangan Anisa Scraft 

dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat membantu pemilik dalam 

kemajuan usaha dan mengetahui berapa keuntungan bersih yang diperoleh 

perbulan, selain itu sistem ini juga membantu dalam mengontrol persediaan 

barang sehingga sekarang  persediaan barang dapat diawasi dengan efektif dan 

efisien.  
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7.2 Saran 

Setelah melakukan kerja praktik di Anisa Scraft terdapat ada pula 

beberapa saran yang mampu diberikan kepada pengguna yaitu sebagai berikut.  

1. Seluruh bukti transaksi yang terjadi harus disimpan sebagai dokumentasi 

yang dapat digunakan jika terdapat kesalahan dalam memasukkan data ke 

sistem.  

2. Perlu adanya penghitungan fisik yang dilakukan setiap akhir periode terhadap 

persediaan barang agar pengawasan terhadap barang menjadi efektif, agar 

mengetahui terdapat barang terjual, hilang maupun pembelian barang. 

3. Sistem pencatatan sebaiknya dilakukan terus menerus hal tersebut berfungsi 

dapat mengetahui rincihan arus kas masuk dan keluar sesuai dengan keadaan 

sebenarnya sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.  

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Kekurangan dari sistem yang diimplementasi memerlukan adanya kegiatan 

atau tindakan lebih lanjut, adapun kekurangannya yaitu:  

1. Sistem yang dirancang hanya dapat digunakan periode bulanan sehingga 

perlu dilakukan perbaikan jika selanjutnya menginginkan periode tahunan. 

2. Sistem pencatatan akuntansi diharus untuk melakukan backup secara rutin, 

hal tersebut berfungsi untuk menghindari kehilangan data jika terjadi 

kerusakan sistem maupun komputer.  

3. Sistem mengharuskan pengguan membuka laptop sehingga diperlukannya 

fungsi berbasis smartphone agar memudahkan pengguna untuk memasukkan 
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data transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa mengharuskan membuka 

laptop. 

4. Sistem hanya mencakup laporan keuangan saja dan tidak terdapat fungsi 

perhitungan pajak, oleh sebab itu selanjutnya dapat dirancang dengan 

perhitungan pajak. 
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