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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1   Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan kerja praktik yang dilakukan mulai dari kegiatan 

observasi dan wawancara sampai pada tahap terakhir implementasi sistem hasil 

rancangan pada AC Cellular, maka disimpulkan bahwa AC Cellular tidak 

memiliki sistem keuangan yang dapat memberikan pemilik informasi yang 

berkaitan dengan keuangan yang baik dan akurat yang menyebabkan pemilik 

susah dalam mengambil keputusan. Pencatatan yang dilakukan hanya pencatatan 

yang sederhana melalui pencatatan pada buku catatan persediaan dan buku 

penjualan pada setiap harinya. Masalah tersebut menyebabkan pemilik tidak dapar 

mengetahui posisi keuangan pada setiap periodenya. 

Kunjungan yang rutin dilakukan oleh penulis menghasilkan sistem 

akuntansi yang dapat mempermudah mengatasi masalah yang dialami pemilik AC 

Cellular. Sistem tersebut dirancang dengan menyesesuaikan dengan kebutuhan 

dan masalah yang dihadapi pemilik toko. Proses pelatihan terhadap pengoperasian 

sistem akuntansi dilakukan untuk memastikan pengguna sistem dapat 

mengoperasikan sistem dengan baik. 

Secara keseluruhan dapat disimpulan sistem rancangan yang sudah 

dirancang beroperasi sesuai dengan yang di inginkan dan dapat digunakan oleh 

pengguna. Sistem akuntansi tersebut berhasil menghasilkan laporan keuangan 

yang baik dan akurat. Sistem akuntansi tersebut juga sederhana sehingga 

mempermudah pengguna untuk menggunakannya. Dengan adanya sistem 

akuntansi tersebut dapat mempermudah pemilik toko untuk melihat laporan 

keuangan dengan mudah dan cepat sehingga keputusan dapat diambil dengan 

baik. 

 

7.2 Saran 

Beberapa saran dan masukan dari hasil kerja praktik pada AC Cellular 

adalah sebagai berikut: 
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1.   Sistem akuntansi sangat diperlukan pengusaha baik usaha yang besar 

maupun kecil untuk pengambilan keputusan yang baik dan akurat. 

2.   Pelatihan perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan sistem 

akuntansi yang benar dan tepat sehingga laporan yang dihasilkan juga 

benar dan akurat. 

3.   Penerapan sistem pada AC Cellular sudah seharusnya dilakukan secara 

terus menerus sehingga berguna untuk mempermudahkan pemilik dalam 

mengetahui kinerja perusahaan. 

 

7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti 

Penelitian ini masih terdapat ketidaksempurnaan terutama pada 

penyusunan laporan kerja praktik ini. Keterbatasan pada rancangan sistem 

tersebut meliputi laporan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada laporan kerja 

praktik ini misalkan dengan menambahkan laporan arus kas untuk mempermudah 

pemilik usaha mengetahu keluar masuknya kas yang terjadi pada entitas yang 

dimilikinya. 
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