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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dengan 

pemilik usaha Papa laundry, penulis mengetahui bahwa Papa Laundry 

menggunakan sistem akuntansi yang berbasis manual dan bersifat sangat 

sederhana. Sistem pencatatan yang dijalankan masih belum efektif dan efesien 

karena sistem pencatatan yang sudah ada belum bisa menghasilkan laporan 

keuangan.  

Pemilik usaha Papa Laundry juga tidak mengetahui pendapatan bersih 

pada akhir periode karena transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat 

secara detail. Oleh sebab itu, sistem dirancang dengan menggunakan Microsoft 

Office Access 2010 yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

akurat serta dapat membantu pemilik usaha dalam memahami kondisi ekonomi 

usahanya. 

Setelah pemilik Papa Laundry mengoperasikan sistem pencatatan 

akuntansi yang dirancang menggunakan program Microsoft Office Access 2010. 

Pemilik usaha dapat menyediakan laporan keuangan dengan hasil transaksi-

transaksi yang menunjukkan jumlah yang akurat, serta mempermudah pemilik 

dalam mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan perkembangan 

usaha Papa Laundry. 
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7.2 Saran  

Berikut ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemilik Papa 

Laundry selama mengerjakan luaran proyek diantaranya yaitu; 

1. Penulis menyarankan supaya pemilik usaha dapat melatih karyawannya 

untuk mempelajari rancangan sistem pencatatan akuntansi agar dapat 

membantu menyajikan sebuah laporan keuangan yang akurat. 

2. Penulis menyarankan supaya pemilik usaha terus menerus menggunakan 

sistem pencatatan akuntansi dengan Microsoft Office Access 2010 agar 

dapat membuat laporan keuangannya secara akurat dan tepat. 

3. Penulis menyarankan supaya pemilik usaha dapat melakukan pencatatan  

setiap transaksi yang terjadi ke dalam sistem. Selain itu juga dapat 

beguna dalam pengambilan keputusan yang tepat. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Selama melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi yang 

dirancang oleh penulis dengan menggunakan program Microsoft Office Access 

2010, penulis mengetahui bahwa ada kekurangan dan kelemahan yang perlu 

ditindaklanjuti yaitu sistem yang telah dirancang ternyata hanya berdasarkan 

dengan kebutuhan laundry, sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang lengkap seperti catatan laporan keuangan tahunan. Semua laporan dan form 

yang tersedia telah dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan secara langsung dengan pemilik usaha Papa Laundry. Oleh sebab 

itu, penggunaan sistem akuntansi yang dirancang untuk usaha selain laundry 

diharapkan dapat melalui proses penyesuaian. Selain itu, diharapkan juga adanya 
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perbaikan sistem tidak hanya untuk persediaan, melainkan penggajian, arus kas 

keluar, dan arus kas masuk. Hal ini karena penggunaan sistem akuntansi yang 

dirancang hanya mendukung pencatatan transaksi untuk perusahaan jasa. 
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