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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengamatan, analisis dan wawancara 

pada pemilik Toko Ninja Laundry ditahap awal disimpulkan jika terdapat kendala 

pada Toko Ninja Laundry yaitu belum tersedianya sistem yang memadai untuk 

pencatatan akuntansi, masih belum terdapat sistem pencatatan akuntansi yang 

berbasiskan komputer. Laporan keuangan yang harusnya tersusun setiap 

periodenya sulit dilakukan oleh Toko Ninja Laundry hal ini disebabkan oleh 

pencatatan yang dilakukan masih tradisional yaitu dengan mencatat pendapatan 

berdasarkan nota-nota ke dalam buku secara manual, Toko Ninja Laundry juga 

mempunyai kesulitan dalam memprediksi jumlah persediaan dikarenakan 

transaksi yang tidak selalu sama setiap harinya menyebabkan ketidakjelasan pada 

jumlah akhir persediaan serta kerap kali terjadinya kekurangan atau kehabisan 

persediaan yang tidak di prediksi dengan baik. Pencatatan pengeluaran pun hanya 

dicatat secara sederhana sehingga pemilik tidak dapat mengetahu laba rugi tiap 

periode dengan mudah. Begitu pula untuk detail persediaan sehingga tidak 

mengetahui dengan pasti kapan persediaan seperti detergen, pewangi, pelembut, 

plastik dll akan habis. 

Sistem akuntansi berbasis komputer diperlukan oleh toko Ninja Laundry 

untuk memperoleh laporan keuangan yang handal untuk mengambil keputusan 

dalam usaha. Karena itu penulis merancang sistem akuntansi ini dengan bantuan 

Microsoft Office Access dengan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti 

pemilik yang bukan berasal dari bidang akuntansi. 
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Memperkenalkan sistem yang telah selesai dirancang berdasarkan informasi 

dan analisa dari hasil obsevasi dan wawancara Implementasi sistem pencatatan 

akuntansi yang telah dirancang kepada Toko Ninja Laundry. Dilanjutkan dengan 

menguji peng-input-an transaksi, mengenalkan fungsi-fungsi menu, kemudian 

mendengar feedback dari pemilik, update sistem dan penerapan sistem. Training 

untuk karyawan dan pemilik mengenai dasar-dasar akuntansi meliputi tata cara 

pembacaan laporan keuangan elemen, posisi saldo normal dan tata cara 

pengoperasian sistem.  

Hasil dari penerapan sistem pencatatan akuntansi berbasis komputer ini 

adalah kas keluar dan kas masuk dapat terbaca dengan jelas dan rinci sehingga 

pemilik mengetahui kemana saja uang keluar dan berasal dari mana saja uang 

masuk sistem akuntansi yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan sesuai standar. 

Penginputan transaksi menjadi lebih mudah, laba rugi dan posisi keuangan yang 

diperoleh Toko Ninja Laundry sesuai periode yang ditentukan pemilik diketahui 

dengan mudah, pemilik dapat dengan mudah menentukan kebijakan dan 

keputusan untuk masa yang akan datang dengan melihat laporan keuangan. 

 

7.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan atas kerja praktik yang telah dilakukan agar 

dapaat bermanfaat dan menjadi dasar pertimbangan usaha, yaitu: 

1. Sistem yang telah dirancang sebaiknya bisa digunakan secara berkelanjutan 

agar dampak positif yang diberikan dapat terus didapatkan. 
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2. Transaksi yang terjadi pada kegiatan operasional dapat di input secara 

konsisten dan teratur kedalam sistem agar laporan yang dihasilkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Pelatihan mengenai sistem pencatatan dapat diikuti oleh pemilik agar 

pengetahuan akuntansi yang didapat dapat diaplikasikan dalam pengunaan 

sistem dan pemilik juga dapat megajarkan karyawan apabila usaha pada 

Toko Ninja Laundry menjadi semakin berkembang pesat. Sehingga tugas 

pemilik hanya mengevaluasi dan memeriksa hasil data yang telah diinput 

karyawan.  

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Berikut merupakan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti atas hasil 

perancangan sistem yakni:  

1. Tidak tersedia penghitungan untuk beban penyusutan aset tetap pada akhir 

periode. Untuk kedepannya sistem dapat di update dengan penambahan 

menu perhitungan beban penyusutan.  

2. Tidak tersedia perhitungan pajak final penghasilan usaha dengan otomatis. 

Untuk kedepannya sistem dapat di update dengan penambahan menu khusus 

yaitu tabel perhitungan perpajakan Toko Ninja Laundry.  
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