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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat kerja praktek pada Toko 

Vellas Florist penulis menemukan permasalahan pokok dari usaha tersebut yang 

selama ini diabaikan oleh pemilik usaha yaitu penyusunan dan pencatatan laporan 

keuangan yang dilakukan pemilik selama ini masih bersifat manual dari 

pembelian barang sampai dengan penjualan barang ke pelanggan, semua traksaksi 

hanya dicatat kedalam buku kas dan tidak disusun menjadi sebuah laporan 

keuangan yang baik dan benar. 

Permasalahan pokok yang terjadi tersebut mengakibatkan pemilik usaha tidak 

mendapatkan hasil yang maksimal akan perhitungan laba atau rugi dikarenakan 

tidak berdasarkan beban penjualan yang sesungguhnya dan tidak adanya 

pemisahan antara pengeluaran operasional toko dan pemilik. Ditinjau dari 

permasalahan tersebut, maka penulis merancang penyusunan laporan keuangan 

sederhana yang mudah dimengerti dan cocok untuk Toko Vellas Florist sehingga 

pemilik dapat mengetahui secara jelas kondisi keuangan toko tersebut. 

Penyusunan laporan keuangan diterapkan dengan menggunakan Microsoft 

Office Excel 2007 telah berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan, pemilik 

juga sudah dapat mengimplementasikan sistem laporan keuangan yang dirancang. 

Hal ini dapat kita lihat bahwa Toko Vellas Florist sudah memiliki sistem laporan 

keuangan sehingga memiliki data informasi keuangan toko yang akurat setiap 

bulan. Hal ini sangat membantu pemilik toko dalam menganalisa strategi yang
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akan dibangun oleh pemilik untuk memperluas usahanya dan juga menggunakan 

hasil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

mengenai operasional dari Toko Vellas Florist. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi selama kerja praktek, dengan demikian penulis 

akan memberikan sedikitrekomendasi atau masukan terhadap Toko Ve llas Florist 

sebagai bahan pertimbangan agar Toko Vellas Florist dapat semakin berkembang, 

yaitu: 

1. Pemilik dapat mengembangkan penyusunan laporan keuangan yang sudah 

dirancang oleh penulis dan juga memperlengkap pencatatan transaksi harian 

Toko Vellas Florist seperti memperlengkap buku kas dengan arsip nota 

pembelian, nota penjualan, kartu stok, dan lain- lain disusun sebagai mana 

mestinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

 2. Pemilik dapat menerapkan secara terus menerus hasil penyusunan laporan 

keuangan yang telah dirancang sehingga pemilik dapat memantau 

perkembangan usaha yang sedang dijalankan apakah Toko Vellas Florist 

mengalami peningkatan pendapatan usaha atau justru mengalami penurunan 

penjualan jadi pemilik dapat menganalisa dengan baik disaat mengambil 

keputusan pada operasional usaha. 

3. Konsisten dan disiplin dalam mengerjakan pencatatan transaksi keuangan 

agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan tujuan yang diharapkan. 
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