BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh

penulis terhadap sistem pencatatan akuntansi serta penyajian laporan keuangan dapat
disimpulkan bahwa sistem pencatatan akuntansi pada Nanda Servis tidak sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku. Dimana Nanda Servis hanya mencatat
transaksi secara manual menggunakan buku dan menggunakan nota apabila
dibutuhkan tanpa mengetahui alur keluar masuk kas yang sebenarya. Sehingga Nanda
Servis tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan akurat.
Sesuai dengan kendala yang terjadi pada Nanda Servis, diharapkan dengan
perancangan sistem ini dapat mempermudah Nanda Servis mengatasi kendala yang
dihadapi. Serta diharapkan juga sistem ini dapat menghasilkan luaran proyek sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh Nanda Servis. Sistem akuntansi yang dirancang
berbasis

komputerisasi

menggunakan

program

Miscrosoft

Access.

Setelah

perancangan sistem selesai Nanda Servis melakukan implementasi, dimana selama
perancangan sistem penulis berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku,
sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat.

7.2

Saran
Adapun beberapa saran ataupun rekomendasi dari penulis mengani masalah

atau kendala yang dihadapi oleh Nanda Servis sebagai berikut:
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1.

Sistem pencatatan akuntansi yang telah penulis rancang alangkah baiknya
diterapkan secara terus menerus, agar dapat membantu pemilik dalam
mengelola keuangan dari prusahaan dan juga agar dapat menghasilkan laporan
keuangan yang akurat yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan
nantinya.

2.

Semua transaksi yang terjadi lebih baik disertai dengan bukti transaksi yang
baik, dikelola dengan rapi sehingga apabila terjadi permasalahan dengan
adanya

bukti

transaksi

dapat

mempermudah

dalam

menyelesaikan

permasalahannya.
3.

Besar harapan penulis usaha Nanda Servis ini dapat berjalan terus
kedepannya, tanpa adanya hambatan setelah menggunakan sistem yang telah
dirancang oleh penulis.

7.2

Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus

diperbaiki dalam pembuatan sistem ini. Hal yang perlu ditindaklanjuti dari sistem ini
adalah dengan melengkapi seluruh laporan keuangan yang ada seperti laporan dalam
pencatatan pajak, karena keterbatasan penulis dalam kurangnya ilmu pengetahuan
mengenai Microsoft Access.
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