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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

 Dalam menjalankan usaha, setiap pengusaha tentunya ingin mengetahui 

kondisi dan kinerja keuangan usahanya. Dengan demikian, adanya sistem transaksi 

operasi dan pelaporan keuangan tentunya sangat penting bagi keberlangsungan 

suatu usaha. Namun, untuk memperoleh sistem transaksi operasi yang handal 

dibutuhkan biaya yang sangat besar. Kerja praktek ini dilakukan untuk 

menghasilkan sebuah sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan yang 

mampu menyelesaikan masalah terkait pencatatan pada Toko Super Bordir. Melalui 

sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan yang dihasilkan, penyelia mampu: 

1. Melakukan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

2. Memperoleh instrumen pelaporan keuangan dan operasional transaksi 

yang handal dan mudah digunakan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 

3. Meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, serta kemudahan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 

7.2 Saran 

 Selama proses pelaksanaan kerja praktek, penulis menemukan beberapa 

hal terkait pencatatan dan pengendalian internal Toko Super Bordir yang dapat 

dilakukan perbaikan. Adapun saran penulis bagi penyelia antara lain: 

1. Dokumentasi bukti – bukti transaksi sebaiknya dilakukan berdasarkan 

klasifikasi data per periode dan disimpan pada tempat yang layak. 
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2. Pemisahan yang jelas antara transaksi pribadi dan transaksi usaha, serta 

dilakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi usaha tersebut. 

3. Pelaporan keuangan hendaknya dilakukan menurut pembagian periode 

yang konsisten (seperti: per bulan, per kuarter, dan per semester), sehingga 

dapat mempermudah analisis dan perbandingan data. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Dalam menyelesaikan sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan 

bagi Toko Super Bordir, terdapat keterbatasan – keterbatasan. Adapun hal – hal 

yang dapat dikembangkan dan diperbaiki oleh peneliti selanjutnya adalah: 

1. Ruang lingkup sistem transaksi operasi tidak hanya terbatas untuk sektor 

jasa, melainkan dapat digunakan untuk sektor lain seperti perusahaan 

dagang dan manufaktur. 

2. Fitur sistem pelaporan posisi piutang dapat dilengkapi dengan fungsi 

penagihan dan jatuh tempo, sehingga dapat menghindari risiko piutang 

tidak tertagih. 

 

 

 

  

Vera Jessica. Penyusunan Sistem Transaksi Operasi dan Pelaporan Keuangan pada Toko Super Bordir 
UIB Repository©2019


