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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan dalam penyelenggaraan kerja praktik pada Wei 

Xing tentang sistem pencatatan akuntansi meliputi: 

1. Sebelumnya Wei Xing mencatat transaksi operasionalnya dengan manual 

karena belum adanya dukungan sistem pendataan akuntansi yang efektif. 

2. Pencatatan transaksi yang manual tidak bisa menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang berefektif sehingga pemilik 

menganggap seluruh penerimaan kas merupakan pendapatan pada periode 

tersebut. 

3. Keputusan yang akan diambil Wei Xing tidak memiliki patokan yang 

efektif karena tidak terdapatnya laporan keuangan sesuai dengan standar 

yang berkaitan dengan finansial usahanya. 

4. Dengan sistem pendataan akuntansi yang telah dijalankan, Wei Xing 

dapat menunjukkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang 

berefektif. Sistem pendataan akuntansi yang disediakan penulis telah 

diterapkan oleh pemilik dengan baik, tetapi penerapan sistem tersebut 

masih perlu dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Laporan 

keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi tersebut memiliki 

informasi yang mudah dimengerti oleh pemilik atau pengguna lain untuk 

mengambil keputusan berkaitan perkembangan usaha ke depannya. 
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7.2 Saran 

Setelah dilaksanakan proyek kerja praktik, penulis memberikan beberapa 

saran kepada pemilik Wei Xing sebagai berikut: 

1. Sistem yang disusun sebaiknya terus diterapkan pemilik sehingga pemilik 

dapat menggunakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang 

relevan dan akurat dalam mengambil keputusan. 

2. Pemilik seharusnya mencatat seluruh transaksi yang ada dengan disertai 

nota-nota yang ada dan diarsip dengan rapi sehingga pencatatan transaksi 

tersebut terbukti dan tepat. 

3. Pemilik memberikan kesempatan untuk karyawannya berpartisipasi 

dalam pelatihan mengenai pengetahuan akuntansi sehingga karyawan bisa 

menyampaikan informasi dalam laporan keuangan dengan tepat. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perbaikan sistem 

pencatatan akuntansi yang telah dirancang seperti: 

1. Sistem yang tersedia masih belum mampu menyediakan fitur yang khusus 

untuk perhitungan pajak dan penyusutan aset tetap. Kedua fitur tersebut 

lebih baik ditambahkan agar dapat membantu pemilik dalam menghitung 

pajak tahunan yang harus dibayar dan pengakuan penyusutan aset tetap 

yang seharusnya. 

2. Periode laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut hanya 

berupa bulanan sehingga masih dapat dikembangkan untuk dapat 

menghasilkan laporan per tahunan. 

Julianto. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Wei Xing, 2019.
UIB Repository©2019


