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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
7.1 Kesimpulan 

Pada saaat melakukan kunjungan ke PT. Eddi Batam Logistik, 

mengetahui bahwa pencatatan dokumen transaksi masih dengan cara yang sangat 

sederhana dimana secara manual. Karena pembukuan masih secara manual 

tersebut maka munculnya berbagai masalah seperti kurangnya kelengkapan data, 

resiko kehilangan dokumen yang tinggi ataupun kecerobohan lainnya. Sehingga 

staff akuntan mengalami kesulitan melaporkan kondisi keuangan perusahaan saat 

ini. Dan juga dari pihak manajemen  tidak dapat membuat perencanaan yang tepat 

untuk masa yang akan datang.  

Setelah implementasi tersebut maka penulis dengan bantuan data yang 

diberikan oleh staff akuntan PT. Eddi Batam Logistik menghasilkan sistem 

akuntansi berbasis Microsoft Access yang dapat mempermudah proses pembukuan 

setiap hari operasional dan juga meminimalkan kesulitan yang dihadapinya. 

Dengan adanya laporan keuangan yang dihasilkan otomatis dari sistem tersebut 

maka pihak manajemen dapat mengambil keputusan sessuai dengan realita saat ini 

untuk tindakan selanjutnya yang harus dilakukan persusahaan. 

 

7.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis disampaikan kepada PT. 

Eddi Batam Logistik anatara lain : 
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1. Mencatat transaksi yang terjadi dalam operasional perusahaan dengan 

menggunakan sistem yang telah dirancang. Tidak lagi menggunakan 

pencatatn secara manual. 

2. Pihak perusahaan bisa menggunakan invoice yang dicetak langsung dari 

sitem sehingga nomor invoice yang digunakan berurutan. 

3. Adanya sosialiasi dengan staff admin maupun akuntan mengenia cara 

mengoperasikan sistem tersebut. Sehingga adanya pengetahuan staff 

mengenai pengetahuan dasar akuntansi. 

4. Pihak manajemen perusahaan dapat mengkontrol apakah sistem yang 

digunakan berjalan sesuai harapan yang ingin dicapai memaastikan 

tujuannya tercapai.  

 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti antara lain, sistem yang dirancang 

masih belum memiliki fitur untuk perhitungan pajak. Pencatatan pajak masih 

menggunakan perhitungan manual dan menjurnal secara manual. Laporan yang 

dihasilkan sistem tersebut masih memiliki kekurangan yaitu tidak dapat menghasilkan 

laporan perubahan modal. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan 

pengembangan terhadap sistem yang dirancang oleh penulis. 
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