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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari pelaksanaan kerja praktik ini diuraikan di bawah ini.  

1. Toko Cellen mencatat transaksi secara manual. Transaksi tidak dicatat 

dengan tepat sehingga mengakibatkan hasil laporan keuangan tidak dapat 

diandalkan. Pemilik sulit mengetahui besar keuntungan dan kerugian 

yang diraih per periodenya sehingga evaluasi terhadap perfoma usaha 

menjadi tidak akurat dan berakibat pengambilan keputusan oleh pemilik 

tidak lancar.  

2. Dengan sistem pencatatan akuntansi Microsoft Office Access, seluruh 

transaksi aktivitas usaha dapat dicatat dengan rapi dan efektif. Waktu 

yang digunakan untuk membuat laporan keuangan menjadi singkat. 

Penyajian laporan keuangan lebih rinci dan jelas. Keberadaan sistem 

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan transaksi dan risiko 

manipulasi laporan keuangan oleh karyawan.  

 

7.2 Saran  

 Saran yang dapat dipertimbangkan bagi Toko Cellen adalah : 

a. Sistem pencatatan akuntansi dengan Microsoft Office Access dapat 

bersifat jangka panjang sehingga akan lebih baik jika diterapkan secara 

rutin. Laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih tepat sehingga dapat 

membantu pemilik dalam mengambil keputusan.  
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b. Transaksi kegiatan usaha dicatat pada sistem secara sistematis dan teratur 

setiap harinya. Transaksi dicatat langsung pada saat terjadinya.  

c. Pemilik usaha dan pengguna sistem dapat meningkatkan pengetahuan dan 

mendalami sedikit demi sedikit konsep akuntansi. Dengan demikian, 

kualitas penggunaaan informasi keuangan untuk memperluas usaha di 

masa depan dapat meningkat.  

d. Evaluasi dan pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau apakah sistem bekerja dengan baik. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Adapun catatan tambahan dalam proyek ini yang memerlukan tindak 

lanjut adalah : 

a. Sistem ini hanya memuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 

Laporan keuangan lainnya dapat ditambahkan seperti laporan perubahan 

ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan apabila 

diperlukan.  

b. Perancangan sistem ini hanya berfokus pada mencatat transaksi kegiatan 

usaha sehari-hari yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. 

Pada penelitian yang akan datang, sistem perpajakan hingga perhitungan 

dan pelaporan pajak dapat dirancang agar sistem akuntansi menjadi lebih 

lengkap.  

c. Untuk meminimalisir terjadinya kehilangan data pada saat terjadinya 

kesalahan, kerusakan maupun error pada sistem, akan lebih baik jika 
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melakukan back up. Data dapat disalin ke flashdisk atau media 

penyimpanan data lainnya.  
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