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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Toko Bangun Prima yang merupakan usaha kecil yang sudah berdiri 

selama 17 tahun namun tidak memiliki pencatatan akuntansi sama sekali. 

Sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan pemilik mengenai kondisi 

keuangan usahanya dan keuntungan ataupun kerugian yang terjadi. Mutasi 

persediaan tidak dicatat oleh pemilik toko sehingga akan berdampak pada 

ketidaktahuan pemilik atas jumlah persediaan yang tersisa. Apabila terjadi 

kehilangan atau pencurian persediaan, pemilik tidak akan mengetahuinya karena 

ia tidak mengetahui jumlah pasti persediaannya. Maka dari itu penting bagi Toko 

Bangun Prima untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik sehingga hal-hal 

yang tidak diinginkan dapat dihindari.  

Proses merancang sistem dimulai dari melakukan pengamatan dan tanya 

jawab kepada pemilik usaha yang dilakukan sebanyak tiga kali. Tujuan dilakukan 

kunjungan sebelum merancang sebuah sistem agar sistem yang didesain searah 

dengan keinginan dan kondisi usaha. Tahap selanjutnya yaitu melakukan proses 

perancangan sistem yang membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Perancangan 

sistem membutuhkan waktu lama karena terdapat banyak perbaikan atas error 

yang terjadi. Tahap terakhir yaitu mengimplementasikan sistem akuntansi ke 

Toko Bangun Prima yang membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Terdapat 

beberapa kesulitan saat mengimplementasikan sistem ini, salah satunya yaitu 

pengguna tidak memiliki pengetahuan dasar dibidang akuntansi, namun 
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permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan contoh sederhana kepada 

pengguna. Sistem yang sudah dirancang akan diserahkan kepada pemilik toko, 

namun sebelumnya penulis harus memastikan bahwa pengguna sudah benar-benar 

mengerti cara menggunakan sistem dan sudah bisa menggunakan sistem dalam 

kegiatan operasional usaha. Setelah itu dilakukan evaluasi dan penilaian sistem 

yang telah dirancang oleh dosen pembimbing dan klien. 

7.2. Saran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada proses kerja praktek, 

penulis menyimpulkan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan oleh Toko 

Bangun Prima yaitu: 

1. Pengguna sebaiknya rutin dalam mencatat transaksi di sistem akuntansi, 

sehingga laporan keuangan dan laporan lainnya dapat mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. 

2. Pengguna sebaiknya melakukan back up data secara berkala karena 

apabila terjadi error, data pada sistem tersebut tidak dapat dikembalikan 

seperti semula. 

3. Menyimpan bukti nota pembelian sebagai bukti penunjang transaksi 

apabila diperlukan.  

7.3. Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem akuntansi yang dirancang masih mempunyai beberapa kelemahan 

yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: 

1. Sistem yang dirancang masih berbentuk sederhana yaitu dimana laporan 

laba rugi masih dalam versi komersil, sistem belum bisa menghasilkan 
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laporan laba rugi fiskal sehingga perlu untuk mengembangkan sistem 

lebih lanjut. 

2. Sistem perlu untuk dicadangankan atau diarsip secara berkala untuk 

mencegah data hilang yang diakibatkan oleh error.  
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