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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Bukanlah hal mudah bagi seorang pengusaha untuk membangun 

usahanya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal dasar pengelolaan 

keuangan serta pembukuan.  meski begitu masih banyak umkm yang belum 

menyelenggarakan praktik akuntansi secara optimal dan bahkan masih kurang 

pengetahuan tentang pembukuan yang baik. Maka dari pada itu kerja praktik ini 

dilatar belakangi dengan tujuan untuk mengedukasi serta memperbaiki cara 

pembukuan manual yang sebelumnya dipraktikkan oleh tempat usaha. proyek 

kerja praktik yang telah dilaksanakan pada toko andi jaya petshop  ini 

membuahkan hasil sebuah sistem akuntansi sesuai alur operasi dari tempat usaha 

yang dirancang dengan program Microsoft office access.  

Melalui proses pelaksanaan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem 

yang telah dirancang dan diaplikasikan dengan sesuai pada toko andi jaya petshop 

ini dapat memudahkan tempat usaha menghasilkan laporan keuangan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan dan  kemajuan tempat usaha seperti 

pengalokasian dana yang lebih tepat dan  pilihan pendanaan yang tepat untuk 

tempat usaha. Bapak sutrisno selaku pemilik usaha juga mengatakan bahwa 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem dapat memberi manfaat yang 

signifikan untuk usaha yang dijalankannya. 

7.2 Saran 

Berdasarkan informasi yang didapat dari proses wanwancara, observasi 

langsung, hingga implementasi yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari 

penulis yang ditujukan kepada toko andi jaya petshop yaitu: 

1. Sistem yang telah digunakan agar kiranya bisa digunakan untuk jangka

panjang atau secara terus menerus agar sistem yang dirancang tidak

hanya semata-mata berguna saat proses implementasi kerja praktik

melainkan seterusnya untuk operasional toko.
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2. Terkait cara kerja sistem kiranya tempat usaha rutin melakukan 

pembaruan jika ada perubahan item atau alur operasional agar sistem 

dapat berjalan semestinya dan seefektif mungkin. 

3. Saran untuk selanjutnya agar pemilik toko dan pekerjanya lebih mengerti 

tentang ilmu akuntansi yang bersifat umum untuk pencatatan keuangan 

yang lebih baik di toko. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Beberapa keterbatasan yang ada saat kerja praktik ini sebagai catatan 

untuk selanjutnya perlu ditidaklanjuti adalah dalam hal komponen laporan 

keuangan yang menjadi keluaran dari sistem ini. Dilansir dari SAK EMKM 

(2016), laporan keuangan paling sedikit harus melaporkan laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem 

rancangan ini tidak terdapat catatan atas laporan keuangan sehingga untuk 

selanjutnya perlu dilengkapkan dengan laporan tersebut agar sesuai dengan 

standar yang ada. 
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