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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

7.1 Kesimpulan 

Berlandaskan hasil observasi dari penelitian analisis hingga 

pengimplementasian sistem akuntansi pada Toko Mekar Abadi bisa menarik 

sebuah ringkasan sebagai berikut: 

a. Peneliti memiliki harapan kepada pemilik Toko Mekar Abadi yaitu Bapak Indi 

dapat merubah sistem penyusunan akuntasi yang telah dijalankan sebelumnya 

dengan menggunakan microsoft office access.  Toko Mekar Abadi awalnya 

cuman mencatat arus kas masuk–keluar, biaya yang terjadi dan piutang per 

periode saja, 

b.  Toko Mekar Abadi bisa men-record transaksi yang terjadi lalu memasukkan 

data tersebut secara tepat dan mudah, 

c. Sumber informasi yang diperoleh Toko Mekar Abadi dengan menyerahkan 

laporan yang tepat dan jelas yang terjadi. Mampu menangani permasalahan 

yang terjadi dan mengecilkan error yang terjadi dalam proses pencatatan, dan 

d. Penyelesaian pada pencatatan sistem dan reportase laporan yang disusun, 

Toko Mekar Abadi sekarang mempunyai laporan yang sesuai dengan 

kriteria/syarat resmi, sehingga bisa dikatakan bahwa pemakaian sistem 

akuntansi ini dilaksanakan dengan baik dan mulus.  

 

7.2 Saran 

Berlandaskan ringkasan yang dijelaskan, peneliti memberikan saran pada 

Bapak Indi selaku pemilik Toko Mekar Abadi yaitu: 

a. Transaksi yang terjadi pada Toko Mekar Abadi harus dicatat ke dalam sistem 

pencatatan akuntasi yang tersedia agar kekurangan yang terjadi dalam laporan 

keuangan dapat sesuai dengan yang apa yang tejadi, 

b. Sistem informasi akuntasi wajib dipastikan kembali apakah beroperasi dengan 

baik sehingga tidak terjadi kesalahan/error dalam menjalankan sistem 

informasi akuntasi tersebut. Pengguna dapat mengawasi dan mengecek 

kembali dengan memasukkan bukti transaksi yang terjadi pada hari tersebut. 
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7.3 Catatan yang Perlu Ditinjaklanjuti 

Result terakhir yang didapatkan dalam kerja praktik, menyebabkan 

timbulnya  beberapa kekurangan dalam sistem pencatatan akuntansi yang dibuat 

dan hal tersebut disadari penulis yaitu: 

a. Menghindari kehilangan data, pengguna atau pemilik harus melakukan back-

up secara rutin sehingga jika terjadi kehilangan data dapat di back-up kembali, 

dan 

b. Sistem pencatatan akuntansi yang dibuat, dan didesain oleh peneliti tidak 

dapat dipakai dalam pelaporan perpajakan yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 
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