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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

7.1 Kesimpulan 

Hasil dari pegamatan pada Toko KS Collection masih belum mempunyai 

sistem pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi digunakan oleh usaha yaitu 

hanya memiliki catatat penjualan per hari saja. Pengeluaran kas dan penerimaan kas 

tidak memiliki pencatatan. Dengan tidak adanya pencatatan tersebut maka pemilik 

Toko KS Collection sulit mengetahui untung atau rugi atas hasil kinerja 

operasional. Tidak ada dasar apapun untuk pertimbangan pada saat ingin 

mengambil keputusan. 

Sistem pencatatan akuntansi KS Collection yang dirancang berbasis 

Microsoft Office Access 2010. Terdapat berbagai luaran dai hasil rancangan mulai 

dari  daftar akun, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Sistem 

pelaporan keuangan dihasilkan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 

laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan persediaan barang. 

Laporan pada akhir periode mudah didapatin, diketahui dan dipahami 

karena, dapat membantu KS Collection dalam mencatat keseluruhan transaksi 

berjalan. Usaha pada KS Collection dapat diketahui secara langsung apakah 

menghasilkan laba atau rugi pada akhir periode, dan juga diketahui persentase 

keuntungan yang didapat. Pemilik dapat mengambil suatu keputusan yang akurat 

sesuai dengan tujuan usaha atas dasar laporan – laporan yang dihasilkan. 

 

7.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan ke KS Collection: 

1. Pendataan dalam transaksi penjualan, pembelian bahkan persediaan harus 

dilampirkan dengan bukti-bukti transaksi yang mendukung. 

2. Diharapkan pengguna dapat mengunakan sistem ini terus menerus agar 

memberikan pencatatan akuntansi yang akurat dan jelas. 

3. Diharapkan pengguna pada saat terjadinya transaksi segera dicatat ke 

sistem 
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agar terhindar dari kesalahan ata kelupaan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang pastinya belum sempurna 

masih ada kekurangan, diantaranya adalah sistem belum terlalu canggih dan laporan 

keuangan yang tidak memiliki oleh unsur pajak, maka karena itu diharapkan dapat 

ditambahkan mengenai pajak sebagai dukungan agar laporan keuangan lebih 

sempurna. Untuk saat ini setiap transaksi pada Toko KS Collection masih pada 

sistem tunai. Penulis sudah menyediakan laporan hutang dan piutang apabila 

kedepannya adanya transaksi yang secara hutang maupun piutang. 
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