BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sebelumnya, Toko Aliang

hanya mencatat daftar utang kepada pemasok secara simple melalui Microsoft
Office Excel. Pemilik Toko Aliang memiliki keterbatasan ilmu akuntansi.
Pencatatan transaksi jual beli barang tidak dilakukan karena Toko Aliang tidak
memiliki sebuah sistem pencatatan akuntansi yang akurat. Hal ini menyebabkan
Toko Aliang tidak menyadari pentingnya suatu laporan keuangan maka peneliti
merancang sebuah sistem akuntansi yang akurat dan mudah dioperasikan.
Penelitian ini menggunakan perangkat Microsoft Office Access untuk
merancang sistem tersebut. Dengan adanya sistem pencatatan akutansi ini pemilik
Toko Aliang terbantu dalam merekap transaksi penjualan dan pembelian serta
kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang
dihasilkan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan pembelian,
laporan penjualan, laporan persediaan barang.

7.2

Saran
Berdasarkan poin-poin kesimpulan yang sudah dibahas diatas maka dapat

diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Penerapan sistem yang telah disediakan tetap digunakan secara konsisten
tanpa putus selama toko masih beraktivitas karena dengan begitu Toko
Aliang dapat mengetahui laba rugi yang terjadi pada bisnis usahanya.

2.

Pemahaman ilmu akuntansi dan dasar-dasar komputerisasi oleh pemilik
toko wajib ditingkatkan dimana hal tersebut akan sangat membantu
dalam pengoperasian sistem pencatatan akuntansi untuk masa yang akan
datang.

3.

Bukti-bukti pendukung asli seperti nota-nota pada setiap transaksi
disarankan untuk tetap disimpan rapi karena bukti tersebut merupakan
bukti penting dan sangat berguna untuk kemudahan dalam input data
pada sistem.
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7.3

Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa masih ada

beberapa hal yang harus ditindaklanjuti yaitu laporan keuangan pada sistem tidak
mencakup perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku pada saat ini. Laporan
pada sistem akuntansi tersebut dapat dikategorikan masih sederhana dan hanya
dibatasi untuk periode bulanan.
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