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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan  

Toko NSP Hijabs melambangkan perusahaan yang bergulir dibidang 

perdagangan muslim yang dimana memiliki stok persedian, penjualan, pembelian, 

pengeluaran, piutang, dan lainnya. Dalam hal ini banyak hal yang perlu di 

perbaiki seperti dalam pencatatannya yang masih manual, setiap pengeluaran yang 

dicatat tidak tau kemana keuntungan tersebut diraih, apa saja jumlah stok yang 

sudah keluar dan sebagainya. Dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa, banyak 

sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Dalam hal, penginputan penjualan, stok 

persedian, penjualan, pembelian, bayar listrik, sewa, karyawan dengan 

menggunakan sistem standart akutansi yang benar.  

Dalam hal ini, saya akan membantu membuat mekanisme akutansi yang 

sesuia dengan standart akutansi bergerak di bidang perdagangan dalam laporan 

kerja praktek ini.   Seperti contoh pertama yaitu dalam penginputan aset 

penyusutan. Banyak sekali aset yang digunakan masih dianggap remeh selama 

beroperasi seperti ,meja, kursi, gawang, estalase, lemari, dan sebagainya. Padahal 

kalau kita telusuri lebih dalam banyak sekali manfaatnya jika kita ketahui hasil 

guna aset yang berada di toko NSP Hijabs.  

Untuk apa kita mengetahui nilai aset yang kita susutkan ? bertujuan 

untuk mengetahui jika kemungkinan kita mau menjual atau menginvetaris hasil 

aset tersebut, kita tisak bisa asal menyampaikan nilat aset tersebut. Dalam hal ini, 

saya membuatkan form daftar penyusutan aset. Yang kedua daftar form 

persediaan, untuk persedian dimana kita harus mengetahui bahwa berapa jumlah 

persediaan yang sudah keluar, berapa yang sudah berkurang, apakah ada 

penambahan stok baru dan berapa jumlahnya. Dalam penginputan jumlah stok 

tersebut, karyawan toko NSP Hijabs masih mencatatat secara manual yaitu di 

buku tulis. Hal tesebut sudah memakan waktu karyawan yang dimana seharusnya 

bisa di input dengan cepat dan efisien malah jadi lama. Dari sini kami juga 

membantu pihak karyawan NSP Hijabs untuk membantu dalam penginputan stok 

persedian pada toko. Untuk form penjualan yang bertujuan untuk mengetahui 

berapa banyak transaksi pejualannya. Form penjualan dibuat untuk membantu 
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karyawan NSP Hijabs dalam merekap penjualan jika di input di laporan bulanan. 

Setiap transaksi penjualan jumlah setiap transaksinya sudah tertotali secara 

otomatis. Dalam hal ini bertujuan bisa membantu karyawan NSP Hijabs 

mengetahui berapa penjualaan yang diraih selama satu bulan. Untuk form 

pembayaran sewa, gaji, listrik juga sudah dibuat sesitemik mungkin untuk 

membantu mengurangi kesalahan dalam pembuatan satu laporan. Dari beberapa 

studi kasus yang dialami selama kerja praktek di toko NSP Hijabs bisa diketahui 

bahwa sistem yang di buat sangat membantu banget untuk pemilik toko NSP 

Hijabs. Dalam hal ini, bisa kita ketahui bahwa adanya sistem bertujuaan untuk 

mengetahui berapa laba yang kita dapat, apakah kodisi toko kita masih sehat,  

7.2. Saran 

Saran yang akan kami sampaikan menyinggung pada kerja praktek 

adalah:  

1. Dalam penjulaan, kita harus ada target dimana berapa yang bisa kita raih, 

dalam hal tersebut kita bisa tau jika kita mengalami kerugian, invasi apa 

saja yang harus kita lakukan.  

2. Tingkatkan kewaspadaan dan ketelitian yang tinggi. Ada beberapa 

transaksi, cash bond karyawan tidak di catat. Dalam hal ini, bisa 

menimbulkan kerugian buat toko.  

3. Pemilik harus melakukan pengencekan di toko.  

4. Melakukan evaluasi pada toko. Dalam hal ini bertujuan untuk 

mengetahui inovasi apa saja yang harus kita lakukan untuk kedepannya.   

 

7.3. Catatan Yang Perlu Di Tindak Lanjutkan  

Mekanisme perakitan menyediakan mekanisme penyalinan akutansi 

terhadap kinerja penjualan tersebut bahwasanya ada beberapa form yang dimana 

saya sudah menambahkan beberapa sistem pembuatan laporan seperti perubahan 

ekuitas, daftar penyusutan dan yang lain sehingga sudah sesuai dengan standar 

yang benar. Untuk catatan yang lebih lanjut mengenai beberapa perubahan 

mengenai dalam kesalahan transaksi, salah penginputan dan lainnya harus di 

pelajarin lebih dalam lagi. Karena pihak karyawan toko NSP Hijabs masih belum 

mengerti cara pengoperasian lebih mendalam mengenai Microsoft Office Excel.  
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