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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Semula Kidsclothing.co menggunakan pencatatan akuntansi dan 

pengendalian internal secara manual, dari hasil pencatatan ini pemilik mencatat 

mengenai transaksi pembelian dan penjualan serta sisa persediaan pada Microsoft 

Office Excel saja. Sehingga Kidsclothing mengetahui secara samar-samar nilai 

keuntungan dan kerugian yang terjadi. Pemilik Kidsclothing.co juga tidak 

membuat laporan keuangan sehingga dalam melihat perkembangan perusahaan 

ditinjau berdasarkan omset perusahaan. Dari hal yang disebutkan, pemilik 

Kidsclothing.co sulit dalam mengambil keputusan secara tepat. 

Permasalahan diatas, penulis berinisiatif merancang sistem akuntansi 

untuk mempermudah pengguna atau pemilik Kidsclothing.co dalam menangani 

hambatan yang ada. Penulis merancang sistem akuntansi ini menggunakan 

Microsot Office Access untuk mendapatkan luaran proyek kerja praktik ini. 

Selesainya perancangan sistem tersebut, penulis mengimplementasikan hasil 

kepada pemilik Kidsclothing.co untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan 

yang dapat memengaruhi kecepatan, akurasi dan keandalan sistem. Manfaat 

diperoleh pemilik untuk dapat mengembangkan kebijakan secara lebih efisien dan 

efektif pada proses Kidsclothing.co. 

7.2 Saran 

Dari kerja praktik yang dikerjakan penulis terhadap Kidsclothing.co, 

terdapat beberapa saran mengenai persoalan kepada Kidsclothing.co, yaitu: 

1. Penulis mengharapkan adanya penggunaan sistem yang berkelanjutan

untuk membantu pemilik dalam pembuatan laporan dan pengambilan

keputusan.

2. Penulis mengharapkan dapat secara teratur memantau kondisi keuangan

yang terjadi Kidsclothing.co melalui laporan dari sistem.

3. Penulis mengharapkan mencatat transaksi keuangan secara rutin dan

teratur.
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Dibawah ini adalah catatan mengenai kesulitan Kidsclothing.co yang 

mengharapkan solusi: 

1. Penulis menyadari fakta bahwa dalam menginput transaksi, penulis 

masih belum bisa memasukkan potongan atau diskon kepada pembeli. 

Sehingga penjual/pengguna harus secara manual dalam menginput harga 

satuan per tiap pelanggan. 

2. Dalam menghitung harga pokok produksi, sistem secara perhitungan 

langsung menggunakan harga produk barang pembelian terakhir sebagai 

harga pokok satuan. Sistem ini tidak mempunyai metode harga pokok 

produksi baik menggunakan metode weighde weighted average maupun 

first in first out. Sehingga kedepannya, penulis mengharapkan 

diperlakukan perhitungan berdasarkan metode Weighted average ataupun 

first in first out. 
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