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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan 

dengan pemilik usaha Cici Laundry terhadap sistem pencatatan akuntansi yang 

dirancang, dapat disimpulkan usaha tersebut belum memiliki sistem pencatatan 

akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi yang dilakukan masih menggunakan 

sistem pencatatan akuntansi secara manual, sehingga tidak dapat mewujudkan 

laporan keuangan untuk  memastikan keuntungan atau kerugian yang dialami. 

Setelah perancangan sistem selesai, Cici Laundry mencoba menggunakan 

sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang untuk mencatat transaksi sehari-

hari. Sistem yang telah dirancang dapat menghasilkan laporan neraca, laba rugi, 

laporan posisi keuangan, serta adanya daftar pembelian dan penjualaan selama 

periode berjalan. Sistem dirancang dengan tujuan dapat mempermudah atau 

membantu pengguna dalam melakukan pencatatan, membentuk laporan keuangan 

yang akurat, dan mampu menjadi sumber informasi bagi pemilik usaha. Sistem 

pencatatan ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kekeliruan yang 

terjadi. Sistem yang telah dirancang dapat menjadi dasar perbaikan maupun 

pengembangan bagi usaha di masa yang akan datang. 

 

7.2. Saran 

Berdasarkan resolusi kesimpulan dari penjelasan di atas, adapun kurang 

lebih saran saran yang akan disampaikan kepada Cici Laundry, yaitu: 
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a. Pendataan transaksi harian dikerjakan secara rutin, menyimpan nota-nota 

transaksi dengan baik sehingga dapat mengurangi kecurangan ataupun 

kelalaian. 

b. Sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang diharapkan dapat 

diterapkan secara rutin sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan 

dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. 

c. Setiap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas hendaknya 

dilakukan pencatatan dengan keterangan dan tanggal yang jelas. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Berdasarkan hasil observasi laporan kerja praktik, sistem pencatatan 

laporan keuangan yang dirancang masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal 

yang perlu ditindaklanjuti sehingga sistem yang dirancang dapat menerbitkan 

laporan keuangan yang akurat, yaitu: 

1. Sistem yang dirancang hanya menghasilkan laporan neraca, laba rugi, 

perubahan modal, dan laporan buku besar. Maka perancangan sistem 

selanjutnya diharapkan dapat menambah perancangan sistem, seperti 

sistem akuntansi perpajakan, dimana sistem yang dirancang saat ini 

belum memiliki sistem akuntansi perpajakan. 

2. Sistem yang dirancang masih belum memiliki sistem keamanaan yang 

baik, sehingga diharapkan pemilik dapat rutin back up data yang ada, 

untuk mencegah terjadinya kerusakan sistem yang dapat mengakibatkan 

kehilangan data. 
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