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BAB V 

PENUTUP 

  

  

A. Simpulan 

 Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang didasarkan untuk mengetahui 

manajemen keuangan pada usaha Toko Bangunan Al-Azhar serta kendala yang 

dihadapi dalam menerapkan manajemen keuangan di Toko Bangunan  Al-Azhar, 

setelah melakukan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik manajemen keuangan oleh pemilik usaha Toko Banguan Al-

Azhar telah melakukan manajemen keuangan sesuai dengan cara yang 

beliau pahami dan cara beliau tidak bertentangan dengan teori 

manajemen  keuangan Islam. Beliau berperan sebagai penanggung jawab 

atas usahanya, seperti halnya perizinan usaha, pajak, dan sebagainya. 

Beliau juga terbuka kepada karyawannya dalam hal keuangan. Akan 

tetapi, pemilik usaha belum berintegrasi dan konsisten dalam melakukan 

praktik manajemen keuangan usahanya terutama dalam hal pelaporan 

keuangan dan pencatatan keuangan yang belum standar akuntansi. 

Kemudian pemilik usaha juga sesuai dengan syariat islam, berusaha 

dengan modal halal, tidak melakukan riba dan mengeluarkan zakat untuk 
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membersihkan hartanya, sekaligus untuk mengevaluasi peningkatan 

usahanya selama setahun. 

2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha Toko Banguan Al-

Azhar, diantaranya yaitu kurangnya informasi dalam hal pencatatan dan 

laporan keuangan, anggaran modal dalam membeli bahan bangunan 

ketika kenaikan harga bahan bangunan yang tidak stabil, tidak 

menggunakan sistem pencatatan dalam setiap transaksi, pencatatan 

diterapkan pada pembeli yang melakukan pembayaran secara kredit, dan 

tidak memahami laporan keuangan yang baik dan benar.  Alasan belum 

menyajikan pencatatan dan laporan keuangan tersebut dikarenakan 

kurang pemahaman tentang informasi akuntansi. 

 

B. Saran  

Melalui tulisan ini, beberapa hal kemungkinan yang dapat saya sarankan 

yaitu: 

1. Bagi  pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar 

Bagi pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar mengenai praktik 

manajemen keuangannya yaitu untuk mengikuti pelatihan manajemen 

keuangan ataupun memperdalam informasi terkait praktik manajemen 

keuangan dalam sebuah usaha, agar dapat berintegrasi untuk melakukan 

manajemen keuangan yang standar akuntansi. Masukan lain untuk pemilik 

usaha jika masih bingung dalam mengelola keuangannya, dapat 

menggunakan aplikasi manajemen keuangan karena telah diatur oleh sistem 
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dari aplikasi, agar lebih mudah untuk mengatur keuangan dan mengevaluasi 

perkembangan usaha. 

2. Bagi Pemerintah  

Peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau mengadakan 

pelatihan manajemen keuangan bagi para pelaku UMKM. 

UMKM. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan jika melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai penerapan akuntansi di Toko Bangunan Al-Azhar, 

sehingga dapat mengetahui progres pencatatan keuangan dan laporan 

keuangan di Toko Bangunan Al-Azhar tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


