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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1 Kesimpulan 

Kegiatan observasi dan implementasi dilaksanakan dalam rangka 
menghasilkan suatu sistem pencatatan akuntansi pada Wise Education Centre, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Wise Education Centre tidak memiliki sistem 
yang memadai dalam mencatat atas transaksi yang terjadi di Wise Education 
Centre. Pencatatan yang terdapat pada Wise Education Centre menggunakan 
sebuah buku yang dicatat secara manual, sehingga pemilik usaha merasa kesulitan 
dalam mengkontrol keuangan di perusahaan. Pencatatan seluruh transaksi yang 
dilakukan Wise Education Centre secara manual tidak begitu akurat dan tidak 
dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar keuangan yang telah 
ditetapkan. Hal tersebut memyebabkan kesulitan dalam membuat keputusan yang 
dapat membantu proses pengembangan usaha untuk masa yang akan datang. 
Keterbatasan dan kekurangan yang terjadi di Wise Education Centre membuat 
penulis melakukan perancangan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat 
pencatatan transaksi perusahaan yang dapat menunjang kelancaran usaha Wise 
Education Centre, sehingga kinerja pada perusahaan dapat berkembang lebih 
baik. 

Microsoft Access 2019 merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh 
penulis sebagai sistem untuk membantu pemilik usaha dalam mencatat transaksi 
yang terjadi, serta menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan hasil dari 
output sistem memiliki fungsi sangat penting bagi pemilik usaha karena dengan 
laporan keuangan tersebut pemilik Wise Education Centre dapat mengetahui 
kondisi finansial perusahaannya, sehingga proses pengambilan keputusan akan 
lebih mudah dan tepat yang mampu menambah nilai kinerja. 

Sistem pencatatan berbasis komputer memiliki banyak dampak positif bagi 
Wise Education Centre selain dirancang sesuai kebutuhan pemilik usaha, sistem 
juga dirancang secara sederhana, sehingga membuat pengguna lebih mudah dan 
efisien dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pemilik usaha dengan mudah 
mengetahui jumlah pendapatan, pembelian, penerimaan, pengeluaran, serta 
untung atau rugi karena semua transaksi sehari-hari dapat dicatat dengan benar 
dan tepat. 

 
7.2 Saran 

Hasil penelitian yang dilakukan pada Wise Education Centre, terdapat 
beberapa saran yang ingin disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan, yaitu: 
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1. Semua bukti transaksi disimpan atau diarsip secara rapi sesuai dengan 
periode dan kelompoknya untuk mempermudah pencarian pada saat 
dibutuhkan. 

2. Sistem diharapkan untuk diterapkan atau dioperasikan secara rutin agar 
mempermudah proses penyajian laporan keuangan yang akurat. 

3. Pemilik Wise Education Centre dapat melakukan pembaruan terhadap 
sistem yang telah dirancang, sehingga seiring berjalannya waktu sistem 
semakin canggih dan sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha. 

4. Staf adminstrasi pada Wise Education Centre harap diberi bekal informasi 
dasar tentang akuntansi, sehingga dalam melakukan pencatatan menjadi 
lebih akuat dan tepat. 

5. Pencatatan transaksi harus berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dalam 
rangka mempermudah pencatatan, sehingga tidak menumpuk saat tutup 
periode. 

6. Pemilik usaha disarankan untuk menagih piutang yang tercatat di laporan 
agar tidak terjadi kerugian ketika terdapat siswa yang tiba-tiba 
memberhentikan diri. 

7. Pemilik usaha disarankan untuk melakukan kegiatan promosi baik melalui 
iklan, pameran atau brosur yang dapat menambah nilai keuntungan pada 
Wise Education Centre. 
 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 
Kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan sistem pencatatan 

akuntansi pada Wise Education Centre masih memerlukan improvisasi yang lebih 
lanjut. Penambahan laporan arus kas dan laporan analisis rasio merupakan catatan 
yang perlu diperhatikan agar dapat ditindaklanjuti dalam proses membantu 
pengambilan keputusan oleh pemilik Wise Education Centre. 

 Sistem yang dirancang belum tersedia catatan atas laporan keuangan, 
sehingga diharapkan pada penulis selanjutnya dapat melakukan penambahkan 
kekurangan, seperti catatan atas laporan keuangan serta perhitungan pajak. 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat merancang suatu sistem yang lebih mudah 
dan efektif, sehingga memudahkan pengguna dalam menginput transaksi 
perusahaannya.  
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