
       32 Universitas Internasional Batam 

BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Menurut pengamatan yang dilakukan terhadap Toko Vegindo, 

menyatakan bahwa toko tersebut masih memakai pembukuan secara manual 

dalam melakukan pencatatan persediaan, dan dalam membentuk laporan-laporan 

seperti laporan laba rugi untuk suatu periode. Hal tersebut akan mempersulit 

pemilik untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan. Proses kerja yang dijalankan Toko Vegindo sangat tidak 

efektif dan efisien, karena untuk menghasilkan suatu laporan ataupun membuat 

nota belanja, nota penjualan, nota pembelian kegiatannya harus dilakukan 

berulang-ulang. Contohnya, karyawan akan menuliskan barang belanjaan yang 

harus dibeli di pasar, kemudian setelah membeli di pasar maka karyawan harus 

menginputnya disuatu excel untuk mengetahui berapakah keuntungan yang 

didapat, setelah itu karyawan harus mengetik ulang sesuai dengan format invoice 

dan menentukan harga jual. Contoh lainnya, untuk mendapatkan sisa persediaan 

secara berkala, maka karyawan harus menghitung satu per satu sisa stok yang ada 

dan dicatat disuatu kertas yang telah disediakan, setalah memperoleh angka dari 

hasil pengecekan karyawan menginput angka tersebut di excel. Jadi, untuk 

memperoleh satu hasil, karyawan harus melakukan pekerjaan yang berulang-ulang 

dan sangat menguras waktu. Sehingga, direaslisasikanlah sebuah program yang 

menggunakan software berbasis Microsoft Access yang akan mempermudah 

proses penginputan transaksi dan mengembangkan kelancaran usaha. Software 

berbasis Microsoft Access ini dapat melakukan pencatatan transaksi dan 

menghasilkan laporan yang diinginkan, seperti laporan sisa stok, laporan laba 

rugi, dan lain sebagainya. Terdapat kendala oleh pemilik dan manajer dalam 

menjalankan sistem tersebut, setelah diberikan pelatihan dan pengetahuan dasar, 

pemilik dan manajer dapat dengan sepenuhnya mengerti dan menjalankan sistem 

tersebut.  

Sistem akuntansi ini memberikan dampak positif bagi Toko Vegindo, 

karena dapat dengan sepenuhnya mengetahui angka yang sebenarnya, dan tidak 

Jeniffer, Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo 
UIB Repository©2019



33 
 

Universitas Internasional Batam 

menggunakan perkiraan. Pemilik secara berkala dapat mengetahui jumlah 

penjualan,dan jumlah pembeliannya, mudah untuk mengetahui sisa persediaan 

dan dapat menghitung laba dan rugi dalam sehari, seminggu, ataupun sebulan. 

Dengan demikian, akan mempermudah pemilik dalam melakukan pengambilan 

keputusan dan dalam mempertimbangkan cost and benefit yang akan diberikan. 

 

7.2 Saran 

Saran kedepannya agar menjadi lebih baik untuk Toko Vegindo yaitu: 

1. Pemilik disarankan untuk dapat mengarsip nota-nota pembelian maupun 

penjualan, mengelompokkan persediaan sesuai dengan jenisnya, dan membentuk 

hubungan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti dapat menyelesaikan nota 

dihari yang sama, dan memberikan motivasi kepada setiap karyawannya agar 

dapat membentuk teamwork yang kuat. 

2. Setelah sistem akuntansi yang berbasis Microsoft Access direalisasi, 

diharapkan pemilik dapat menggunakannya setiap terjadi transaksi, agar dapat 

menghasilkan angka-angka yang pasti, sehingga tidak mengambil langkah yang 

salah dalam menentukan keputusan. 

3. Pemilik diharapkan melakukan pengembangan secara berkala, dan 

menggunakan sistem tersebut untuk jangka waktu yang lama, agar dapat 

menghasilkan pembukuan dan laporan mengenai siklus keuangan yang akurat, 

handal, dan jelas. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjut 

Menurut hasil implementasi sistem yang telah dijalankan, terdapat 

kekurangan-kekurangan yang perlu dikembangkan yaitu pembuatan fitur 

perhitungan perpajakan, menciptakan laporan arus kas, dan perubahan harga 

ketika terjadi pembelian maupun penjualan dengan harga yang terbaru, agar tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi pemilik. 
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