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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1   Kesimpulan 

PT. Tunas Batam Perkasa yang berdiri pada tahun 1993 hingga saat ini 

mengalami kemajuan dalam melakukan pencatatan transaksinya. Berdasarkan 

hasil dari aktivitas observasi dan wawancara kepada pemilik perusahaan, peneliti 

mendeterminasi bahwa kemajuan tersebut belum tuntas dimana laporan yang 

disediakan tidak lengkap. Laporan yang tidak lengkap merupakan sebuah kendala 

bagi pemilik untuk menentukan sebuah keputusan yang tepat. Mayoritas dari 

kegiatan pencatatan transaksi akuntansi PT. Tunas Batam Perkasa juga dilakukan 

secara manual dengan tulis tangan.  

Kunjungan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap telah menghasilkan 

sebuah sistem pengelolaan siklus akuntansi. Sistem tersebut dirancang melalui 

Microsoft Office Access dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria akuntansi yang 

berlaku umum. Penerapan sistem pengelolaan transaksi tersebut diharapkan dapat 

memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi perusahaan. Proyek kerja praktik 

ini bermaksud untuk memberikan kemudahan dalam mengelola penyusunan 

keuangan perusahaan, serta meningkatkan keakuratan dari kalkulasi data 

keuangan yang dihasilkan setiap periode akuntansi. 

Sistem yang dirancang telah diimplementasikan dan memberikan dampak 

positif kepada PT. Tunas Batam Perkasa, dimana perusahaan dapat menjalankan 

aktivitas perekaman transaksi, mengelola, dan menyusun laporan keuangan 

dengan persentase kesalahan yang minim dibandingkan sebelumnya. Sistem ini 

juga menciptakan pencatatan persediaan yang lebih terkontrol. 

 

7.2 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi atas kendala yang 

dialami PT. Tunas Batam Perkasa. Saran dan rekomendasi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan siklus akuntansi yang diolah dengan sistem 

berbasis Microsoft Office Access sebaiknya dioperasikan secara 
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berkelanjutan, agar pemilik perusahaan dapat memperoleh informasi 

keuangan yang tepat dalam rangka membuat keputusan. 

2. Pengisian data pada formulir yang tersedia dalam sistem sebaiknya diisi 

dengan lengkap, hal ini untuk mendukung penyajian informasi yang 

memadai. 

3. Pengguna perlu untuk menguji kembali kinerja laporan keuangan di masa 

mendatang untuk meyakinkan apakah dokumentasi sistem masih 

menghasilkan data keuangan yang sesuai. 

4. Pengguna perlu untuk melakukan membuat salinan cadangan (back up), 

baik pada flashdisk, google drive, dan sebagainya secara berkala untuk 

meminimalisasi kehilangan semua data jika terjadi kesalahan pada 

sistem. 

 

7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti 

Peneliti mengetahui bahwa hasil dalam kerja praktik ini masih terdapat 

keterbatasan yang masih bisa dikembangkan. Keterbatasan yang dimaksud, antara 

lain: 

1. Rancangan sistem pelaporan keuangan masih tergolong sederhana. Opsi-

opsi yang terdapat dalam sistem dibuat secara sederhana berdasarkan 

permintaan dari perusahaan, dan tidak banyak fitur yang digunakan 

dalam sistem ini. 

2. Rancangan sistem pelaporan keuangan hanya menyediakan satu nilai 

mata uang yaitu rupiah, sehingga kurang memadai untuk diterapkan pada 

perusahaan yang menggunakan lebih dari satu nilai mata uang. 

3. Sistem ini hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana, dimana 

terdiri atas laporan laba rugi, perubahan laba ditahan, dan posisi 

keuangan. Sistem rancangan peneliti masih belum dapat menghasilkan 

laporan arus kas, mengingat laporan ini mempunyai peranan yang 

penting bagi perusahaan untuk menilai kegiatan operasi periode lalu dan 

merencanakan kegiatan investasi dan pendanaan di masa yang akan 

datang. 
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