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BAB VII   

KESIMPULAN DAN SARAN   

 

 

7.1 Kesimpulan   

Kesimpulan penulis bersumber dari observasi dan tanya jawab yang 

sudah dilaksanakan penulis terhadap pemilik Toko MM Computer tentang sistem 

pencatatan akuntansi dan sistem pengendalian internal, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Toko MM Computer belum ada sistem pencatatan 

akuntansi dan sistem pengendalian internal yang bagus dan benar, Toko MM 

Computer juga belum ada membuat laporan keuangan untuk setiap masanya. Ini  

di ketahui berdasarkan tanya jawab maupun pengamatan penulis terhadap pemilik, 

saat melakukan pencatatan dengan cara manual pada saat muncul kejadian jual 

beli sebagai pendapatan dan persediaan yang berkurang saat dijual maupun 

persediaan bertambah saat terjadi pembelian. Pencatatan persediaan ini di nilai 

masih kurang akurat, karena pemilik toko hanya berpatokan pada rekapan nota 

pembelian persediaan barang hingga mengakibatkan arus kas keluar masuk barang 

yang belum akurat dan pemilik toko tidak tahu secara pasti persediaan akhir 

barang yang dimilliki. 

Kondisi diatas mengakibatkan pemilik toko susah untuk tahu secara pasti 

dan jelas profit maupun loss yang dialami toko selama ini, serta Toko MM 

Computer belum mempunyai laporan keuangan toko dan ini tidak sesuai standar 

akuntansi yang sudah berlaku. Sehingga penulis bermaksud untuk melakukan 

perbaikan kepada Toko MM Computer. 

Setelah melakukan penerapan sistem pencatatan akuntansi, Toko MM 

Computer sekarang sudah bisa membuat laporan keuangan yang cukup baik serta 

menyajikan laporan pembantu agar bisa digunakan untuk mendukung pemilik 

dalam mengambil keputusan. 

Pengendalian internal juga bisadisesuaikan dengan kondisi Toko MM 

Computer, supaya bisa membantu pemilik Toko MM Computer dalam mengatasi 

risiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. 
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7.2   Saran 

Saran yang bisa penulis berikan untuk Toko MM Computer, yakni:  

1. Pencatatan akuntansi mengunakan micrososft office access ada sebaiknya 

juga digunakan oleh pemilik agar bisa menolong pemilik dalam membuat 

laporan keuangan sehingga pemilik bisa mengetahui posisi keuangannya 

secara pasti dan membantu pemilik toko untuk bisa mengambil tindakan.  

2. Kegiatan pencatatan untuk setiap transaksi yang timbul pada kegiatan 

setiap hari secara berkala untuk bisa menyajikan hasil laporan keuangan 

yang berdasarkan standars yang berlaku.  

 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti  

Sistem akuntansi yang sudah dibuat penulis maupun melakukan kerja praktik 

selama ini tidak luput dari kesalahan dan ketidak mampuan yang bisa diperbaiki. 

Adapun dependensi dalam sistem yang sudah dibuat oleh penulis adalah laporan 

keuangan yang masih tidak lengkap, yaitu laporan arus kas. 
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