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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil kesimpulan dari wawancara dan obsevasi yang sudah dilakukan di I 

Love Soyaku selama pelaksanaan kerja praktik yaitu: 

1 Pencatatan akuntasih yang digunakan I LOVE SOYAKU masih 

menggunakan pencatatan secara manual yaitu secara tulis tangan, dan 

buku pencatatan yang berisi pembelian dan penjualan yang disimpan 

sampai pencatatan dilaksanakan. Saat pencatatan selesai secara manual , I 

LOVE SOYAKU tidak melakukan pengarsipan terhadap nota-nota 

tersebut. 

2 Sistem pencatatan akuntansi yang dijalankan secara manual, I LOVE 

SOYAKU tidak bisa menerbitkan laporan keuangan yang benar sesuai 

dengan standar akutansi yang berlaku. Kerisihan yang muncul disebabkan  

tidak ada laporan keuangan yang sesuai standar yang menimbulkan 

persepsi bahwa penerimaan yaitu pendapatan pada periode berjalan. 

3 I LOVE SOYAKU tidak pernah melakukan penilaian kemungkinan 

munculnya risiko berkaitan dengan pendapatan. Hal ini menyebabkan I 

LOVE SOYAKU sulit untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

masalah dan kesulitan dalam pengambilan keputusan akan perkembangan 

usaha yang dijalaninya. 
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4 Pemantauan usaha jarang di pantau oleh terutama pada persediaan barang 

dagang, dikarenakan tidak adanya dasar pencatatan akuntansi yang baik 

dan benar. 

5 Melaksanakan penerapan sistem pencatatan akuntansi dengan perangkat 

lunak Microsoft Office Access, I LOVE SOYAKU akhirnya dapat 

mewujudkan hasil dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi. Pelaksanaan pada sistem pencatatan yang dirancang peneliti 

berjalan dengan baik dan masih dilakukan evaluasi pada hasil 

implementasi serta perkembangan kerap dilakukan untuk hasil yang 

maksimal. Dengan adanya sistem akuntansi yang bisa menghasilkan 

laporan keuangan secara sederhana, efisien, lengkap dan mudah 

dimengerti oleh pengguna yang akan menggunakan informasi yang 

diperoleh sebagai pengambilan suatu keputusan. 

 

7.2 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil dari perancangan 

sistem pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Sistem akuntansi yang dibuat belum mampu membantu pemilik dalam 

kategori perpajakan, akan lebih berguna jika ditambahkan dengan menu 

khusus untuk perhitungan pajak, sehingga dapat mempermudah pemilik 

dalam hal perpajakan. 

2. Sistem akuntansi yang telah dibuat tidak tersedia suatu menu khusus untuk 

menghitung setiap beban penyusutan aset tetap perusahaan. Sistem akan 
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lebih baik jika disediakan menu khusus untuk perhitungan beban 

penyusutan aset tetap supaya sistem menjadi lebih efektif. 

3. Dalam SAK-EMKM disebutkan bahwa laporan keuangan yang baik 

setidaknya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan 

atas laporan keuangan. Kekurangan dari sistem akuntansi ini adalah tidak 

disajikannya catatan atas laporan keuangan. 

4. Sistem akuntansi yang telah dibuat tidak bisa menyajikan laporan posisi 

keuangan per periode dikarenakan saldo awal yang tidak dapat diubah, 

sehingga pemilik akan kesulitan dalam menilai kinerja kegiatan 

operasional usaha berjalan karena kesulitan dalam melakukan 

perbandingan laporan per periode. 
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