
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap 

perancangan sistem pencatatan akuntansi untuk digunakan oleh Toko Batik 

Yunhasra, dapat disimpulkan bahwa Toko Batik Yunhasra belum mempunyai 

sistem dalam melakukan pencatatan akuntansi dengan baik. Hal ini dikarenakan 

dalam melakukan pencatatan transaksi Toko Batik Yunhasra masih menggunakan 

pencatatan manual dengan buku sebagai media untuk pencatatannya. Oleh karena 

itu, Toko Batik Yunhasra tidak mempunyai cara untuk mengelola pembukuan 

manual tersebut menjadi sebuah laporan keuangan, sehingga Toko Batik 

Yunhasra tidak mengetahui dengan jelas tentang laba atau rugi setiap bulannya. 

Sistem yang telah dirancang oleh penulis, yaitu siklus pencatatan 

akuntansi pada umumnya dengan menggunakan beberapa form yang diperlukan 

untuk menghasilkan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan persediaan, dan lain-lain. Sistem yang dirancang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan Toko Batik Yunhasra. Penulis memberikan 

pelatihan kepada pemilik atau pengguna sistem sebagaimana cara kerja sistem 

yang sesuai dengan prosedur dari pencatatan akuntansi. 

Dengan adanya sistem yang telah dirancang oleh penulis, maka dapat 

membantu untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan menjadikan 

dasar atas pengambilan keputusan manajemen di masa depan. Selain itu, sistem 

yang telah diimplementasikan serta dijalankan oleh Toko Batik Yunhasra akan 
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berguna untuk meminimalkan kesalahaan yang terjadi pada pencatatan ataupun 

laporan yang dihasilkan. 

 

7.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran 

yang berguna bagi Toko Batik Yunhasra, yaitu : 

1. Pemilik dan pengguna sistem seharusnya melakukan pencatatan transaksi 

secara berkala atau terus menerus, sehingga akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 

2. Sebagai langkah untuk internal kontrol sebaiknya melakukan pengecekan 

fisik terhadap persediaan yang tersisa, setidaknya dilakukan pengecekan 

sebulan sekali. 

3. Pemilik atau pengguna sistem seharusnya membiasakan diri dengan 

penggunaan komputer, karena dapat menambah kemampuan untuk 

menggunakan komputer dan menambah wawasan tentang pencatatan 

akuntansi dengan penggunaan sistem berbasis komputer. 

 

7.3  Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sesuai dengan hasil rancangan sistem akuntansi pada Toko Batik 

Yunhasra, terdapat beberapa catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Pada rancangan sistem yang telah dirancang, untuk laporan satu bulan 

tidak memiliki masalah. Untuk kombinasi bulan dengan bulan berikutnya 

memiliki masalah pada buku besar. Keterbatasan sistem yang telah 
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dirancang, untuk kedepannya akan diperbaiki dengan menambahkan 

button atau hyperlink yang saling terhubung satu sama lain.  

2. Pada rancangan sistem yang telah dirancang, belum dapat menghitung 

beban penyusutan aset tetap setiap bulannya. Diharapkan untuk 

kedepannya sistem dapat diperbaiki kembali dengan menambahkan menu 

khusus yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3. Sistem yang dirancang belum bisa untuk melakukan perhitungan terkait 

pajak penghasilan usaha secara otomatis. Dikarenakan keterbatasan 

sistem yang telah dirancang, kedepannya sistem dapat diperbaiki kembali 

dengan menambahkan menu khusus untuk perhitungan pajak penghasilan 

usaha. 
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