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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk merancang laporan keuangan Toko Nawies 

Leather berbasis excel for accounting dengan periode April 2021 sampai dengan 

Juni 2021. Penyusunan laporan keuangan Toko Nawies Leather didasarkan dengan 

SAK EMKM dan menggunakan media excel for accounting. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan 

pemilik toko yaitu Ibu Elvis Faradillah dan data rekapan penjualan Toko Nawies 

Leather pada bulan April sampai dengan Juni 2021. Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan membantu Toko Nawies Leather dalam penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dengan menggunakan bantuan media 

excel for accounting.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Toko 

Nawies Leather memiliki bukti transaksi nota berbentuk hardfile untuk penjualan 

secara offline dan nota berbentuk softfile untuk penjualan secara online. Toko 

Nawies Leather juga memiliki rekapan penjualan yang telah dicatat dalam 

spreadsheet secara sederhana. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa Toko 

Nawies Leather memperoleh laba usaha atas penjualan yang telah terjadi pada 

periode April 2021 sampai dengan Juni 2021. Dengan adanya laporan keuangan 

Toko Nawies Leather dapat mengetahui kondisi perusahaan dalam segi ekonomi 
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dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perencanaan dalam pengembangan 

usaha menjadi lebih baik kedepannya. 

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian 

A. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada penelitian selanjutnya 

dengan tema yang sama: 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan waktu dengan baik 

untuk penelitian dan juga memiliki rencana lainnya apabila terjadi kendala 

dari subyek penelitian yang akan diambil, serta memiliki rasa ketertarikan 

dengan tema permasalahan. 

2) Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama sebaiknya dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian, dapat dijadikan 

perbandingan dan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian 

selanjutnya. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi yang dapat dilakukan oleh Toko Nawies Leather yang 

dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

1) Toko Nawies Leather dapat melakukan pencatatan secara lengkap, tidak 

hanya penjualan namun juga pembelian serta beban-beban yang harus 

dibayarkan oleh Toko Nawies Leather. Dan juga melakukan posting ke 

dalam jurnal agar memudahkan dalam proses penyusunan laporan 

keuangan.  
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2) Toko Nawies Leather diharapkan dapat mengimplementasikan excel for 

accounting yang disusun oleh penulis dalam proses menyusun laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM yakni terdiri dari laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dengan 

memiliki laporan keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur usaha yang 

dijalankannya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari 

investor agar toko dapat semakin maju. 

3) Toko Nawies Leather dapat merekrut pegawai yang berkompeten dalam 

bidang akuntansi untuk dapat mengelola keuangan toko dengan baik dan 

dapat menerapkan excel for accounting untuk pencatatan transaksi-transaksi 

yang terjadi dan penyusunan laporan keuangan toko. 
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