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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Sebelum kerja praktek ini dilaksanakan, penulis melaksanakan observasi

dan wawancara kepada pemilik Toko Tween Accessories. Hasil menyatakan

bahwa Toko Tween Accessories masih belum memakai sistem pencatatan laporan

keuangan yang akurat. Kesimpulan dari penerapan sistem kerja praktek ini yang

dapat ditarik yaitu :

1. Jurnal transaksi, sebagai database bagi pemilik usaha untuk merekap transaksi

pemasukan maupun pengeluaran sehari-hari selama berjalannya operasional

perusahaan sehingga pemilik usaha terpantau dengan baik kegiatan sehari-hari

yang dilakukan.

2. Laporan pembelian, sebagai bahan laporan bagi pemilik usaha atas jumlah

barang yang dipesan selama periode tertentu sehingga pemilik usaha memiliki

patokan yang efektif dan efisien.

3. Laporan penjualan, sebagai bahan laporan bagi pemilik usaha atas omzet yang

telah dicapai selama periode tertentu, juga dapat sebagai acuan bagi pemilik

usaha untuk menetapkan target penjualan pada periode berikutnya sehingga

penjualan selama operasional usaha terkendali secara efektif dan efisien.

4. Laporan persediaan barang dagangan, sebagai bahan laporan bagi pemilik

usaha atas persediaan barang dagangan pada akhir periode berjalan.

Sebelumnya pemilik hanya memperkirakan persediaan yang ada, belum

menggunakan metode perhitungan nilai pada persediaan akhir barang

dagangan.
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5. Laporan laba (rugi), sebagai bahan laporan laba/rugi yang telah tercapai

selama periode jangka waktu tertentu. Pemilik usaha mendapatkan hasil yang

akurat dan efisien sesuai dengan pencatata laporan yang telah direkap selama

kegiatan usaha sehingga akan sangat terbantu bagi pemilik usaha untuk

mengambil kebijakan diperiode berikutnya hanya dengan melihat pergerakan

laba/rugi yang telah diperoleh.

6. Laporan neraca, sebagai bahan laporan aset, kewajiban dan ekuitas yang ada

pada periode tertentu. Laporan neraca dapat sebagai acuan bagi pemilik usaha

untuk mengekspansi bisnis. Terkait pertanggung jawaban atas transaksi yang

dilakukan dalam hal penggunaan dana usaha.

7.2 Saran

Setelah kerja praktek ini siap dilaksanakan, saran penulis terhadap Toko

Tween Accessories agar dapat membantu perkembangan usaha dalam jangka

panjang.

1. Pemilik usaha dapat menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan yang

telah dirancang oleh penulis dengan menggunakan Microsoft Excel dalam

jangka panjang. Kenyataannya, memiliki laporan yang akurat sangat

membantu pemilik usaha dalam menyadari keuntungan dan kerugian yang

diperoleh selama periode tertentu. Selain untuk mengetahui nilai dari laba/rugi

yang diperoleh, dapat memfasilitasi pemilik usaha dalam pengambilan

keputusan dengan resiko yang rendah.

2. Pemilik usaha dapat mengarsip bukti transaksi-transaksi yang ada pada folder

baik itu nota pembelian, biaya-biaya selama operasional usaha, serta catatan

penjualan terhadap pelanggan sehingga dapat menjadi sebagai bahan acuan
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untuk menginput kedalam laporan keuangan. Hasil dari laporan menjadi

akurat dan sesuai dengan transaksi yang ada sebenarnya. Hal ini sangat

membantu pemilik usaha untuk perkembangan bisnis untuk periode

berikutnya.

3. Pemilik usaha membuat keputusan dalam hal investasi dengan memiliki

panduan dari pencatatan laporan keuangan yang ada sehingga dapat

memperluas bisnis ketika adanya peluang yang baik.

4. Diharapkan untuk kedepannya pemilik usaha dapat memberikan laporan

transaksi secara real dan akurat, agar laporan yang diolah oleh penulis

menghasilkan data yang pasti.

5. Laporan keuangan dari kerja praktek ini masih sebatas angka perkiraan yang

penulis dapatkan dari pemilik usaha sehingga masih belum bisa memberikan

pedoman kepada pemilik usaha untuk nilai laba/rugi yang diperoleh dengan

sebenarnya.

6. Laporan keuangan dari kerja praktek ini memiliki keterbatasan dimana barang

yang dimasukan pada laporan keuangan untuk dijual berupa barang umum.

Pemilik Toko Tween Accessories sekarang lebih terfokus pada penjualan

berupa rangkaian ataupun pajangan bunga.
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