BAB VII
KESIMPULAN
7.1

Kesimpulan
Sesuai hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan

pemilik Rumah laundry selama pelaksanaan kerja praktek dapat disimpulkan:
1.

Usaha Rumah laundry tidak memiliki sistem akuntansi sehingga
pencatatannya masih manual, sehingga tidak mendukung dalam proses
penyusunan laporan.

2.

Rumah laundry tidak memiliki rekapan sisa piutang sehingga tidak dapat
mengetahui seberapa banyak piutang yang masih belum tertagih.

3.

Untuk menyelesaikan masalah ini, penulis melakukan perancangan
sistem yang bertujuan membantu pengguna dalam merapikan pencatatan
serta mengelola laporan dengan akurat.

4.

Dilakukannya implementasi atas sistem yang dirancang, penambahan
nilai yang terjadi dalam usaha Rumah laundry adalah sebagai berikut:
a.

Mempermudah dalam mengelola pencatatan.

b.

Membantu menghasilkan laporan keuangan.

c.

Mengetahui kinerja atau kondisi keuangan yang sedang dialami
oleh usaha laundry.

d.

Rekapan penjualan dan pembelian perlengkapan laundry menjadi
lebih jelas.
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7.2

Saran
Adanya kesimpulan diatas, sehingga terdapat beberapa saran yang dapat

disampaikan kepada usaha Rumah laundry, yaitu:
1.

Setiap terjadinya transaksi harus ada dokumen yang dilampirkan dan
diarsip agar tidak terjadinya kesalahan ataupun kecurangan pencatatan.

2.

Dengan adanya sistem yang dibuat mengharapkan pemilik untuk tidak
berhenti melakukan penerapan untuk usaha kedepannya.

3.

Semua perjurnalan dapat diketahui secara jelas dan lengkap.

4.

Memberikan pelatihan sekaligus menambah pengetahuan kepada
admin/karyawan lainnya dalam pemakaian sistem akuntansi ini.

7.3

Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti
Perancangan sistem atas pencatatan dan pelaporan yang telah dibuat

masih tidak lepas dari kekurangan ataupun kelemahan yang masih harus
diperbaiki, antaranya:
1.

Penambahan fungsi seperti sistem pelaporan perpajakan dan analisis
rasio-rasio keuangan yang dapat mendukung dalam pengambilan
keputusan.

2.

Agar

tidak

terjadinya

kehilangan

data

ataupun

kerusakan

komputer/laptop, maka disarankan untuk melakukan back-up data secara
rutin setiap setelah pemakaian. Penyimpanan data dapat disimpan ke
sebuah flash disk, hard disk atau sejenisnya.
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