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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

Sesuai hasil dari observasi serta wawancara yang dilakukan terhadap pihak 

Monas Laundry, Monas Laundry belum memiliki pencatatan yang sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. Monas Laundry masih mencatat pemasukan dan 

pengeluaran kas secara manual pada dua buku yang berbeda yang menimbulkan 

terjadi nya beberapa kesalahan. Berdasarkan pencatatan manual yang sudah 

dilakukan, Monas Laundry tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

akurat.   

Kesimpulan diatas menjadikan dasar bagi penulis agar dapat merancang 

suatu sistem pencatatan akuntansi yang berbasis Microsoft Office Access 2007  

memberikan kemudahan pada pemilik usaha dalam mencatat segala transaksi 

keuangan sehingga dapat memudahkan dalam implementasi sehingga 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan terkait kemajuan usaha Monas Laundry. 

Selain itu laporan keuangan juga dijadikan sebagai dasar perbaikan pada usaha. 

Sistem akuntansi yang telah dirancang kemudian akan diimplementasikan 

terhadap Monas Laundry melalui pelatihan pencatatan transaksi ke dalam sistem 

akuntansi oleh karyawan Monas Laundry. Implementasi rancangan 

sistemakuntansi terhadap Monas Laundry dapat menghasilkan laporan keuangan 

dan memberikan informasi terkait transaksi usaha, pada akhirnya pemilik usaha 

dapat memberikan keputusan ekonomi demi memajukan usaha kedepannya. 
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7.2 Saran 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk 

membenahi Laundry Monas lebih baik dari sebelumnya: 

1. Diharapkan melakukan sistem pencatatan transaksi secara berkala agar 

laporan yang dihasilkan setiap periodenya dapat dibandingkan dan 

menyajikan informasi untuk membuat keputusan usaha. 

2. Setiap transaksi harus dilengkapi bukti sehingga data yang akan dicatat 

dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Nota pelanggan sebaiknya diisi dengan lengkap dan jelas, agar 

mempermudah dalam pencatastan ke dalam sistem akuntasi. 

 

7.3 Catatan yang perlu Ditindaklanjuti 

Dari hasil observasi ada beberapa hal yang perlu di benahi seperti: 

1. Laporan yang dihasilkan hanya sebatas laporan kinerja. Diharapkan 

melakukan perbaikan sistem lebih lanjut dengan adanya analisis laporan 

kinerja keuangan. 

2. Sistem yang dirancang belum mencakup diskon maupun pajak, sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem yang yang 

akan dibuat.  
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