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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

  Hasil survei dan wawancara yang dilaksanakan di Cia Cia Laundry. Cia 

Cia Laundry melakukan pendataan secara tertulis dan tidak akurat sehingga ada 

pengeluaran kas tidak tercatat. Cia Cia Laundry pencatatan penjualan setiap hari 

melalui Microsoft Office Excel. Maka dari itu, Cia Cia Laundry sangat kesulitan 

dalam mengetahui laba maupun kerugian yang diperoleh perusahaannya sendiri, 

dan tidak adanya penyusunan laporan keuangan yang akurat. Sehingga pengelola 

Cia Cia Laundry juga kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk memajukan 

atau mengembangkan perusahaannya sendiri. 

 Sistem akuntansi yang dibuat berdasarkan Microsoft Office Access 

sebagai luaran proyek tersebut. Sistem akuntansi tersebut dibuat sesuai dengan 

kebutuhan dari seorang pemilik selaku akuntan Cia Cia Laundry supaya 

mempergampang dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Laporan 

keuangan yang handal bisa membantu seorang pengelola mengetahui situasi 

perusahaan sedang dikembangkan saat ini. Dan untuk pencarian data setiap bulan 

tidak kesulitan lagi hanya dengan menentukan tanggal yang diinginkan saja, maka 

data yang dicari akan muncul. 

7.2  Saran 

 Berdasarkan hasil riset, terdapat berbagai saran akan ditujukan kepada 

Cia Cia Laundry sebagai objek pertimbangan selanjutnya terdapat di bawah ini: 

1. Sistem pendataan akuntansi digunakan sistematis supaya bisa 

mendapatkan laporan keuangan yang handal sehingga bisa menjadikan 

salah satu pertimbangan dalam penentuan keputusan. 
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2. Pemilik dapat melaksanakan pelatihan terhadap karyawan lainnya 

tentang sistem akuntansi supaya dapat melakukan pengalihan tugas 

dalam pencatatan transaksi, sehingga pengelola hanya mengecek setiap 

pemasukkan transaksi dan mengetahui laporan keuangannya. 

3. Pengelola bisa melaksanakan revaluasi terhadap sistem pencatatan 

akuntansi di masa selanjutnya dengan tujuan dalam mengetahui apakah 

sistem telah beroperasi dengan lancar. 

7.3  Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Dalam pembuatan sistem pendataan akuntansi tersebut kendala yang 

perlu ditindaklanjuti yaitu dengan penambahan daftar inventory. Penulis tidak 

membuat penambahan daftar inventory dikarenakan perusahaan tersebut 

inventorynya masih belum adanya penjualan. Untuk penghindaran kehilangan 

data dan laporan keuangan, yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan 

penyimpanan data ke flashdisk ataupun harddisk, dikarenakan tidak ada yang 

mengetahui bahwa sistem tersebut kapan akan mengalami error. 
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