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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik dan proses pengamatan 

yang dilaksanakan oleh penulis terhadap D’Taste – Mr. Steak, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai 

standar yang berlaku umum di Indonesia. Dan hasil yang didapatkan kurang 

akurat dan sulit untuk dijadikan sebagai patokan oleh pemilik D’Taste – Mr. Steak 

dalam membuat keputusan masa depan dan mengukur kinerja usahanya.  

Penulis merancang sistem pencatatan akuntansi dengan tujuan untuk 

membantu Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membuat sebuah pencatatan 

akuntansi yang akurat, efektif dan efisien dan berguna bagi perkembangan usaha 

D’Taste – Mr. Steak. Setelah sistem berhasil dibuat, maka penulis 

mengimplementasikan sistem tersebut di D’Taste – Mr. Steak. Prosedur cara 

pemakaian sistem dijelaskan satu per satu kepada pemilik dan pada saat 

implementasi terdapat masalah yang dikarenakan pemilik tidak memiliki dasar 

akuntansi. Setelah pemilik mulai mengerti cara penggunaan sistem, pemilik 

akhirnya merasakan perubahan yang terjadi. Perubahan yang dirasakan oleh 

pemilik adalah keefektifan penggunaan sistem dan dapat mengetahui laba dan rugi 

setiap periode serta mengetahui posisi keuangan di D’Taste – Mr. Steak. Hasil 

yang didapatkan dapat berguna sebagai patokan dalam mengambil keputusan 

D’Taste – Mr. Steak. 
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7.2  Saran 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi D’Taste – Mr. Steak, penulis 

memberikan beberapa saran dan masukan serta rekomendasi kepada pemilik 

D’Taste – Mr. Steak, sebagai berikut: 

a.  Pencatatan penjualan dan pembelian harus dicatat sesuai dengan tanggal 

pada saat penjualan dan pembelian tersebut terjadi. Akan lebih baik jika 

bukti berupa nota penjualan dan pembelian direkap sebagai bukti transaksi 

tersebut ada. 

b.  Tidak menggabungkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran untuk kegiatan 

usaha sehingga dapat mengetahui pengeluaran usaha secara actual pada 

D’Taste – Mr. Steak. 

c.  Setelah pencatatan siap dilakukan, diharapkan rutin dalam melakukan 

penyimpanan tambahan pada flashdisk maupun harddisk dengan tujuan 

meminimalisir adanya kekurangan pencatatan maupun hilangnya daya 

keuangan akibat error yang terjadi. 

 

7.3  Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Setelah dilakukan implementasi terhadap sistem pencatatan akuntansi yang 

sudah berhasil dirancang, penulis mendapat kesimpulan bahwa ada hal yang harus 

ditindaklanjuti. Hal yang harus ditindaklanjuti yaitu pada sistem yang telah dibuat 

ini tidak mempunyai sistem perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik 

usaha untuk membayar dan melaporkan pajak. 
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