
  BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, hal yang 

diketahui bahwa pembukuan yang diterapkan oleh Meiko Jaya masih sangat 

manual ketika pembukaan nota penjualan dan pembelian. Hal ini disebabkan 

Meiko Jaya belum dapat memastikan arus masuk dan keluar kegiatan operasional.  

Dari sisi persediaan barang selalu habis saat adanya transaksi penjualan, 

hal ini tidak diketahui oleh pemilik karena belum pernah melakukan pencatatan 

dan pengecekkan secara fisik. Selain itu pengeluaran maupun penerimaan kas 

tidak dicatat akibatnya menyebabkan informasi yang ada tidak lengkap. 

Toko Meiko Jaya tidak memiliki laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi sehingga saat pengambilan keputusan mengalami kendala. Maka dari 

itu dibuatlah sistem akuntansi dalam bentuk microsoft office access untuk 

membantu pencatatan transaksi untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang 

dapat di andalkan.  

7.2 Saran 

Beberapa saran yang ditujukan ke Toko Meiko Jaya antara lain: 

1. Microsoft office access yang sudah dirancang sebaiknya tetap diteruskan

agar memudahkan pemilik dalam melakukan transaksi.

2. Transaksi pembelian, penjualan, dan kartu persediaan di evaluasi dan di

input secara rutin agar terhindar dari kesalahan dalam pencatatan.
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3. Transaksi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat sesuai

tanggal kejadian transaksi. Selain itu, apabila adanya nota pembelian dan

penjualan sebaiknya di arsip untuk pembukuan secara fisik.

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem akuntansi yang diberikan terdapat beberapa kekurangan yang 

harus ditindaklanjutkan agar memaksimalkan kinerja pada sistem. Hal yang perlu 

dilanjutkan adalah pencatatan perhitungan pajak untuk penambahan menu. 

Pengendalian sistem internal perlu dikembangkan untuk mencegah risiko-risiko 

yang terjadi. 

Adapun data yang perlu di back up setelah selesainya penginputan 

transaksi di sore hari untuk menghindar kehilangan jika terjadinya kerusakan 

sistem komputer. 
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