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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Peneliti telah meringkaskan bahwa kemajuan suatu usaha belum kelar 

jika laporan yang dibuat belum lengkap. Laporan yang belum lengkap adalah 

salah satu kendala terpenting di mana pemilik tidak dapat mengambil keputusan 

jika keuangan usaha tersebut tidak akurat. Semua transaksi keuangan di toko Bens 

Furniture dicatat menggunakan tulis tangan ke dalam buku. 

Kunjungan yang telah dilakukan dalam beberapa tahapan sudah 

menghasilkan sistem akuntansi yang berdasarkan standar yang berlaku. Sistem 

yang telah dirancangkan adalah sistem berbasis web-based. Sistem yang telah 

dirancangkan dan diimplementasikan, peneliti sangat berharap toko Bens 

Furniture dapat menjalankan aktifitas transaksi keuangan dengan meminimalisir 

kesalahan dibanding sebelumnya sehingga laporan keuangan lebih akurat dan 

handal. Pemilik bisa memberikan solusi yang baik bagi toko Bens Furniture dalam 

menyediakan laporan keuangan. Tujuan kerja praktik ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas baik dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

7.2 Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran dan rekomendai kepada toko Bens 

Furniture antara lain: 

1. Semua transkasi yang terjadi pada toko Bens Furniture yang berupa 

transaksi pembelian, penjualan, penerimaan maupun pengeluaran dana 

dapat diinput ke dalam sistem berbasis web-based secara berkelanjutan, 

agar informasi keuangan yang didapatkan lebih akurat dan menjadi 

sebagai pengambilan keputusan terhadap usahanya. 

2. Pengguna mempelajari dasar ilmu akuntansi untuk memudahkan pemilik 

memahami sistem yang dipakai. 
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Dalam hasil penyediaan sistem ini, peneliti mengetahui masih termuat 

keterbatasan serta ada banyak hal yang dapat diperluaskan.  Keterbatasan yang 

perlu diketahui adalah: 

1. Sistem yang dirancangkan oleh peneliti masih termasuk simpel. Pilihan 

yang ada di dalam sistem bersumber pada kebutuhan usaha sehingga fitur 

tidak lengkap. 

2. Sistem pengendalian internal pada toko Bens Furniture masih perlu 

dikembangkan untuk meminimalisir timbulnya masalah. 

3. Sistem yang dirancangkan belum mempunyai laporan arus kas dan fitur 

pajak. 
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