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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

 Berlandaskan atas kendala yang telah dibahas sebelumnya pada proses 

observasi dan wawancara yang diselenggarakan oleh penulis. Dapat disimpulkan 

bahwa pembukuan Toko Espotam Moex masih secara manual di dalam buku 

transaksi dimana hanya mencatat transaksi operasional berupa pembelian dan 

penjualan tanpa mencatat secara rinci biaya-biaya seperti biaya penyusutan 

sehingga tidak efektif dan efisien. Kesalahan pencatatan ini dapat menyebabkan 

Toko Espotam Moex tidak mengetahui secara rinci keuntungan ataupun kerugian 

dan sisa bahan baku atau produk yang tersedia setiap akhir periode dan belum dapat 

menyajikan laporan keuangan akurat untuk menyediakan informasi mengenai 

keadaan sebenarnya toko yang berdampak pada proses pengambilan keputusan. 

 Berdasarkan kendala yang telah dibahas, maka dirancanglah sistem 

akuntansi yang mengadopsi Microsoft Access untuk mengatasi permasalahan ini. 

Sistem akuntansi ini dirancang sesederhana mungkin dengan tujuan mempermudah 

pencatatan transaksi terkait dengan operasional toko. Setelah mengimplementasi 

sistem rancangan penulis Toko Espotam Moex dapat melakukan pencatatan 

transaksi dengan mudah dan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

SAK ETAP sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk 

mengembangkan kinerja toko. 

 

7.2 Saran  

 Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari penyelenggaraan kerja praktek, 

penulis menyarankan pemilik Toko Espotam Moex dalam proses pengoperasian 

sistem akuntansi selama mengimplementasikan proyek diantaranya yaitu; 

1. Mengharapkan pemilik usaha seterusnya tetap menggunakan sistem 

akuntansi yang dirancang oleh penulis sehingga dapat menyajikan laporan 

keuangan yang memadai. 

2. Melakukan pencatatan segala jenis transaksi walaupun merupakan 

transaksi kecil yang tidak seberapa.  
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3. Apabila terjadi kesalahan pada sistem akuntansi diharapkan pemilik usaha 

untuk menghubungi penulis. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Selama proses penyelenggaraan kerja praktek penulis dapat 

menyimpulkan bahwa masih adanya banyak kekurangan yang harus 

ditindaklanjuti. Kelemahan dan kekurangan sistem yang perlu ditindaklanjuti 

seperti laporan keuangan yang belum sempurna seperti laporan arus kas dan 

pencatatan atas perhitungan pajak karena keterbatasan penulis. Penulis 

mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mengatasi kekurangan dan 

kelemahan sistem akuntansi ini seperti menyediakan sistem akuntansi dengan 

laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 
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