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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses wawancara dan observasi yang dilakukan mengenai 

sistem pencatatan yang digunakan di Toko Link Computer, maka dapat diputuskan 

bahwa: 

1. Toko Link Computer tidak memiliki pencatatan akuntansi yang sesuai 

dengan standar akuntansi. 

2. Toko Link Computer tidak memiliki dokumentasi yang baik untuk 

transaksi yang terjadi, sehingga terkadang tidak dapat mengetahui asal 

transaksi. 

3. Toko Link Computer merasakan beberapa perubahan setelah melakukan 

penerapan sistem, antara lain: 

a. Dapat membuat laporan keuangan sesuai standar. 

b. Dapat mengetahui mutasi persediaan sehari-hari. 

c. Dapat mengetahui segala transaksi yang terjadi. 

d. Dapat mengetahui sisa piutang dan utang dengan jelas. 

e. Dapat mengetahui posisi keuangan dengan baik. 

f. Dapat mengetahui keuntungan atau kerugian usaha dengan tepat. 

g. Dapat mengetahui kenaikan atau penurunan modal dengan benar. 

h. Dapat mengetahui harga pokok penjualan secara otomatis. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil proses kerja praktik yang dikerjakan, ada beberapa hal 

yang disarankan kepada Toko Link Computer, yaitu: 

1. Sistem pencatatan yang dirancang oleh peneliti dapat digunakan Toko Link 

Computer untuk selanjutnya agar mampu membuat pencatatan dan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. 

2. Toko Link Computer harus mencatat transaksi ke sistem dan 

mendokumentasikan bukti transaksi agar dapat mencerminkan bahwa 

transaksi yang terjadi adalah aktual. 
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3. Toko Link Computer dapat menghubungi peneliti untuk melakukan 

pembaruan sistem. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang dibuat oleh peneliti untuk Toko Link Computer masih 

mengandung kekurangan yang memerlukan tindaklanjut dan perkembangan di 

masa depan, yaitu: 

1. Sistem belum memiliki fitur login account menggunakan password. 

2. Sistem hanya dapat menghasilkan output laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang tidak termasuk catatan atas 

laporan keuangan. 

3. Sistem tidak memiliki pencatatan dan perhitungan untuk pajak.  
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