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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan aktivitas kerja praktik yang telah dilaksanakan terhitung sejak 

tahap awal hingga tahap implementasi sistem yang telah dirancang pada Zenshop, 

dapat disimpulkan bahwa toko Zenshop semulanya tidak tersedia sistem 

pencatatan keuangan yang memadai sehingga tidak sanggup memberi informasi 

yang tepat terhadap pemilik toko yang berakibat terhadap pemilihan keputusan 

yang tidak tepat. Penginputan yang dilakukan semulanya hanya menyerupa 

pencatatan persediaan yang sederhana seperti banyaknya barang yang dibeli dan 

banyaknya barang yang dijual saja. Hal ini mengkibatkan pemilik  toko tidak tahu 

akan posisi keuangan toko dan tidak tahu seberapa besar keuntungan dan kerugian 

yang dialami toko perbulannya. 

Kegiatan kerja praktik ini melahirkan sistem yang dapat membantu 

pemilik toko atas masalah pencatatan keuangannya. Sistem yang dirancang 

disesuaikan dengan kebutuhan pemilik toko. Proses pelatihan terhadap pemilik 

toko juga telah dilakukan agar pemilik toko dapat menjalankannya dengan benar. 

Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem hasil rancangan kerja 

praktik ini telah berjalan secara baik dan dapat dipergunakan oleh pemakai. 

Sistem akuntansi ini dirancang dengan tampilan sesederhana mungkin agar 

pengguna mudah dan cepat mengerti akan cara menjalankannya. Sistem akuntansi 

ini juga dapat menerbitkan laporan keuangan dan laporan persediaan.  

7.2 Saran 

Terdapat saran dan masukan dari kegiatan kerja praktik ini, yaitu: 
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1. Pelatihan perlu dilakukan berkali-kali untuk tahu bahwa pemilik toko telah 

menjalankan sistem akuntansi secara baik dan tepat, sehingga laporan 

keuangan yang diterbitkan benar-benar mencerminkan keadaan yang 

aktual (akurat). 

2. Penerapan sistem dalam toko Zenshop harus dipakai secara terus menerus 

sehingga bermanfaat dalam membantu pemilik toko mengambil keputusan 

setiap kalinya. 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna terutama pada penyusunan 

laporan kerja praktik ini. Sistem yang dirancang juga terdapat kekurangan, salah 

satu nya berupa laporan arus kas. Tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan 

berupa penambahan laporan arus kas yang dapat membantu pemilik mengetahui 

uraian-uraian pemasukan dan pengeluaran kas secara detail. 
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