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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
7.1 Kesimpulan 

IAAS adalah sebuah firma yang bergerak di bidang pelayanan jasa 

hukum. IAAS memiliki sistem akuntansi sendiri dalam mengelola keuangan 

kantornya. Sistem yang mereka miliki berisi data dan informasi berupa transaksi 

keuangan. Sistem tersebut kemudian diolah kembali oleh pemberi jasa konsultan 

keuangan dan perpajakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. 

Namun konsultan keuangan dan perpajakan mereka membutuhkan waktu yang 

tidak sedikit untuk menyempurnakan laporan keuangan. Oleh sebab itu, IAAS 

membutuhkan sistem akuntansi yang andal serta akurat, yang dapat dioperasikan 

secara mandiri oleh pemilik maupun karyawan kantor IAAS. 

Sistem yang diserahterimakan kepada pimpinan kantor IAAS merupakan 

sistem berbasis Microsoft Access. Terwujudnya sistem pengelolaan dan 

pencatatan keuangan yang baik pada kantor IAAS merupakan tujuan 

dilaksanakannya kerja praktik ini. Tentu saja dengan dirancangnya sistem yang 

baru yang dapat diolah secara mandiri mampu secara efektif dan efisien 

menyajikan laporan keuangan guna pengambilan keputusan oleh pemilik kantor 

IAAS. 

 

7.2 Saran 

Berikut ini merupakan saran-saran yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan oleh pemilik kantor IAAS berdasarkan hasil penelitian dan 

obsevasi yang sudah dilaksanakan dalam proyek kerja praktik ini: 
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1. Pemilik kantor IAAS harus mengevaluasi hasil yang diperoleh dari 

rancangan sistem pencatatan akuntansi untuk mengetahui kelayakan 

sistem tersebut. 

2. Pengisian data pada sistem harus lengkap agar output yang dihasilkan 

sistem dapat disebut sebagai output yang andal dan akurat tanpa adanya 

kekurangan informasi. 

3. Konsistensi dalam menggunakan sistem pencatatan akuntansi dibutuhkan 

agar informasi keuangan secara tepat dapat membantu kantor IAAS 

mengembangkan usahanya. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Dari hasil penyusunan sistem dan tahap implementasi yang dilakukan, 

didapati catatan yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti yakni, fitur yang 

dapat menyusun laporan perpajakan. Rancangan sistem yang dihasilkan oleh 

penulis tidak menyediakannya karena perancangan fitur tersebut sangat rumit dan 

kompleks. Sehingga IAAS masih menggunakan sistem yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. 
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