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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Keterbatasan pemilik Toko Sandiva dalam pengetahuan dan kesadaran 

dalam menyajikan laporan keuangan, membuat peneliti mengambil keputusan 

untuk melakukan observasi. Metode tanya jawab yang dilakukan memberikan 

hasil tentang masalah keterbatasan yang sedang dialami oleh pemilik Toko. 

Perancangan sistem yang dilakukan dalam kegiatan observasi ini dapat membantu 

pemilik toko dalam menyelesaikan masalah tersebut. Memberikan pengetahuan 

dasar mengenai pentingnya laporan keuangan sebuah usaha adalah tujuan utama 

dalam kerja praktik ini. 

7.2 Saran 

Saran terhadap kerja praktik yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang 

di harapkan dapat membantu yaitu: 

1. Saran bagi pemilik usaha

Saran peneliti untuk pemilik usaha yang akan mengimplementasikan

sistem informasi akuntansi yaitu:

a. Pemilik usaha dapat konsisten dalam menggunakan sistem informasi

akuntansi yang telah di rancang dan dapat mengimplementasikan

penyajian laporan keuangan agar dapat memudahkan pemilik usaha

kedepannya.

b. Diharapkan pemilik usaha dapat mengingat setiap kode dalam

mencatat persediaan dengan membuat catatan terhadap kode

persediaan. Cara mengisi juga perlu selalu di ingat oleh pemilik usaha

sebaga pengguna sistem informasi akuntansi.

c. Peneliti memberikan saran kepada pemilik usaha sebagai pengguna

untuk melakukan pencatatan secara rutin setiap harinya dengan

menggunakan pencatatan manual untuk membantu pengguna dalam

menjalankan sistem. Hal ini dapat membantu pengguna dalam

menghindari kesalahan-kesalahan dalam menginput transaksi.
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2. Saran bagi peneliti berikutnya

a. Keterbatasan dalam menampilkan daftar pembeli dan pemasok atas

laporan tambahan yang diinginkan, yang dapat membantu pemilik

usaha dalam mengetahui pelanggan dan pemasok di toko.

b. Kurang memadainya sistem dalam memberitahukan total pada

setiap transaksi yang di input dalam pembelian ataupun penjualan,

membuat pengguna harus membuka laporan dan mengatur tanggal

transaksi untuk mengetahui total pada satu transaksi.

Saran-saran yang disimpulkan diharapkan dapat memberikan peluang 

bagi peneliti selanjutnya dalam merancang sistem informasi akuntansi yang lebih 

baik dan memudahkan pengguna dalam mencatat transaksi pada sistem. 

7.3 Catatan yang perlu Ditindaklanjuti 

Saran-saran yang disimpulkan diharapkan dapat memberikan peluang 

bagi peneliti selanjutnya dalam merancang sistem informasi akuntansi yang lebih 

baik dan memudahkan pengguna dalam mencatat transaksi pada sistem.  
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