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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan penulis dengan pihak entitas dapat disimpulkan bahwa 

sistem pencatatan yang dipakai oleh PT. Megah Travelindo Nusantara masih 

sangat sederhana, yang pencatatannya dicatat secara manual di Microsoft Excel. 

Pendataan manual mengakibatkan informasi finansial yang diterima tidak dapat 

dipercaya karena tingkat ketidaktelitian dalam pencatatan akuntansi sangat tinggi. 

Oleh karena itu, PT. Megah Travelindo Nusantara membutuhkan sebuah sistem 

yang berbasis komputerisasi untuk menghasilkan informasi finansial yang akurat. 

Untuk mengatasi masalah pendataan tersebut maka penulis merencanakan sebuah 

sistem berbasis Microsoft Office Access. 

Sistem akuntansi yang sudah dirancang oleh penulis kemudian 

diimplementasikan oleh PT. Megah Travelindo Nusantara. Perusahaan merasa 

sangat terbantu dengan adanya sistem berbasis komputerisasi ini yang mampu 

meningkatkan kemampuan entitas untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dan 

juga mampu meenciptakan informasi yang mengambarkan situasi keuangan 

entitas dengan sewajarnya sehingga keputusan finansial yang diambil akan sesuai. 

7.2 Saran 

Berikut saran dari untuk PT. Megah Travelindo Nusantara, antara lain: 

1. Diharapkan perusahaan dapat terus menerus mengaplikasikan sistem yang 

disusun oleh penulis untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

2. Mempelajari makin dalam mengenai pencatatan akuntansi yang benar. 

3. Melakukan pencatatan disaat transaksi terjadi atau sesuai dengan periode 

terjadinya transaksi, tidak menunda pencatatan. 

4. Setiap kegiatan ekonomi yang didata wajib dilengkapi dengan tanda 

transaksi atau lampiran lainnya untuk menunjukkan ketransparanan 

perusahaan.  

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Hal hal penting yang perlu diingat bagi PT. Megah Travelindo Nusantara 

untuk ditindaklanjuti kedepannya, antara lain: 
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1. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini maka akan ada sistem 

pencatatan akuntansi yang lebih terbaru. 

2. Entitas wajib mampu menyusul perkembangan teknologi yang semakin 

maju. 

3. Memilih sistem pendataan transaksi yang cocok dengan kondisi perusahaan. 
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