
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bahwa sistem yang dimiliki Loket Mekar belum 

cukup memadai untuk menghasilkan laporan keuangan dengan benar yang sesuai 

dengan standar akuntansi. Loket Mekar mencatat hasil omset harian yang dihitung 

secara manual ke dalam buku. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi 

penulis. 

Kegiatan kerja praktek pada Loket Mekar menghasilkan perancangan 

sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi dengan perangkat lunak Microsoft 

Office Access 2007 yang dapat menghasilkan laporan keuangan umum secara 

otomatis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi 

keuangan. Sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi yang telah 

diimplementasikan membuat proses penginputan transaksi menjadi lebih baik. 

Loket Mekar dapat menyusun laporan keuangan yang handal dan akurat dalam 

setiap periode untuk mengetahui kondisi perkembangan usaha. 

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Loket Mekar berdasarkan 

hasil dari kegiatan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sistem pencatatan berbasis komputerisasi yang siap dirancang 

dapat digunakan secara berkelanjutan agar dapat menyusun laporan 

keuangan yang akurat dan berguna untuk proses pengambilan keputusan 
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untuk rencana baik jangka pendek maupun rencana jangka panjang 

usaha. 

2. Sebaiknya Loket Mekar tetap melakukan proses merekap transaksi 

perharinya setelah menggunakan sistem pembukuan yang 

terkomputerisasi, agar pelaku usaha dapat lebih mengontrol operasional 

internal dan eksternal usaha. 

3. Sebaiknya pemilik usaha dalam mengontrol penempatan saldo, harus 

memperhatikan bidang usaha mana yang lebih ramai atau membutuhkan 

lebih banyak saldo. Masalah kekurangan saldo yang menyebabkan Loket 

Mekar tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan akan teratasi dengan 

baik. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil 

perancangan sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi, antara lain: 

1. Sistem yang telah dirancang tidak mendukung untuk proses perhitungan 

pajak, sebaiknya perlu ditambahkan menu khusus untuk perhitungan 

pajak.  
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