BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi proyek dari mahasiswa atas sistem pencatatan
yang telah di implementasikan sesuai EMKM terhadap PT. Indo Raya
Engineering, dapat disimpulkan bahwa PT. Indo Raya Engineering belum
memiliki sistem pencatatam akuntansi yang memadia yang dapat menghasilkan
laporan keuangan berbasis EMKM atau sesuai dengan standar yang ada. PT. Indo
Raya Engineering juga tidak memiliki sistem pencatatan akuntansi yang akurat
dikarenakan pencatatan silakukan oleh satu orang saja dan kurangnya manajeman
dokumen dimana bukti-bukti transaksi yang kurang lengkap.
Dari permasalahan tersebut, mahasiswa merancang sistem pencatatan
akuntansi sesuai kebutuhan PT. Indo Raya Engineering menggunakan Microsoft
Office Access berbasis EMKM dan telah diimplementasikan melalui beberapa
tahap pelatihan yang baik dan dalam masa penerapan hingga saat ini. Diharapkan
sistem rancangan mahasiswa dapat membantu menghasilkan laporan keuangan
yang baik, akurat, dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan didalam
perusahaan sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.
7.2 Saran
Rekomendasi serta saran yang diberikan mahasiswa dari hasil observasi dan
penarikan kesimpulan atas pemasalahan yang dihadapi PT. Indo Raya Engineering
antara lain :
1. Pencatatan transaksi keuangan menggunakan sistem berbasis Microsoft Access
sebaiknya harus terus diterapkan kedepannya agar dapat terus menghasilkan
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laporan keuangan untuk mengetahui laba rugi perusahaan yang bermanfaat bagi
pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
2. Sebaiknya penangggung jawab untuk keuangan perusahaan tidak hanya satu
orang dan karyawan seharusnya tidak memiliki tugas ganda, sehingga pekerjaan
yang dilakukan karyawan hasilnya lebih maksimal,
3. Diharapkan setiap terjadinya transaksi yang dicatat harus dilampirkan dengan
bukti dokumrn pendukung yang lengkap. Kemudian lebih baiknya lagi dokumendokukem tersebut dialokasikan per periode akuntansi sehingga lebih rapi dan jelas
dalam pencarian referensi dokumen.
7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti
Dari hasil implementasi sistem diakui mahasiswa bahwa sistem yang
dirancang tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kelemahan yang masih harus
diperbaiki dan dikembangakan. Dimana laporan yang dihasilkan hanya sebatas
laporan kinerja.
Keterbatasan sistem Microsoft Access ini salah satunya tidak menghasilkan
laporan pajak dan beberapa laporan lainnya sesuai dengan peraturan saat ini. Serta
sistem ini diperlukan adanya back up setiap periodenya dalam sebuah tempat
penyimpanan data untuk mengindari terjadinya kehilangan maupun kerusakan
data.
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