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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

7.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis selama observasi dan wawancara 

pada tempat kerja praktek yaitu Dessert Talk tidak pernah memiliki laporan 

keuangan selama usaha tersebut berlangsung. Pencatatan Dessert Talk hanya 

bersifat manual dimana dicatat pada sebuah buku catatan mengenai seluruh 

pendapatan dan pengeluaran harian selama usaha berjalan. Pemilik usaha Dessert 

Talk hanya dapat mengasumsi usaha tersebut memiliki untung ataupun rugi dengan 

cara penambahan seluruh pendapatan yang ada dikurangi dengan seluruh 

pengeluaran yang ada. 

Dessert Talk hanya memperkerjakan dua karyawan sebagai penjaga stand 

sekaligus kasir dan proses orderan yang ditempatkan di Octag8n 1 dan Octag8n 2. 

Seluruh aktivitas lainnya dilakukan oleh pemilik usaha sendiri baik dari pencatatan 

omset harian kedalam buku catatan secara manual, pembelanjaan bahan pokok yang 

diperlukan setiap hari, biaya-biaya lainnya yang perlu dikeluarkan serta pencatatan 

kembali pengeluaran yang terjadi selama usaha berlangsung kedalam buku catatan 

tersebut.  

 

7.2  Saran 

 Setelah melakukan kerja praktek di Dessert Talk, ada beberapa saran 

yang ingin penulis sampaikan kepada pemilik usaha: 

Elva Derista, Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Dessert Talk. 
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1. Lokasi yang dimiliki oleh Dessert Talk cukup strategis karena berada diantara 

Plaza Avava, Top 100 Jodoh serta Rayamana, jadi memungkinkan usaha 

Dessert Talk memiliki perkembangan yang lebih besar, sehingga disarankan 

dapat memberikan promosi berupa brosur sehingga dapat menarik banyak 

pelanggan untuk membeli. 

2. Seluruh bukti mengenai transaksi yang telah diinput kedalam sistem 

diharapkan dapat disimpan agar jika terjadi kesalahan pencatatan dapat 

dicocokkan kembali degngan bukti yang ada. 

3. Jika usaha Dessert Talk telah berkembang lebih baik otomatis kerjaan pemilik 

usaha akan semakin berat, jadi disarankan dapat menambah seorang 

karyawan dalam membantu meringankan kerjaan pemilik usaha baik dalam 

proses pembelian bahan baku ataupun penginputan transaksi harian.  

 

7.3  Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Catatan yang dapat diberikan penulis mengenai sistem akuntansi yang telah 

diimplementasi ini adalah sistem ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan 

pengembangan agar sistem ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pemilik usaha.  

Salah satu kekurangan yang dapat dikembangkan adalah belum terdapat menu 

perhitungan pajak sehingga pemilik usaha belum dapat melakukan kalkulasi 

mengenai berapa pajak yang harus disetor dan dilaporkan.  

Elva Derista, Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Dessert Talk. 
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