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BAB-VII                                                                                                                    
KESIMPULAN-DAN-SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dengan metode 

wawancara dan observasi pada tempat kerja praktik, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tempat kerja praktik_belum_mempunyai_sistem_pencatatan 

akuntansi. Pada lokasi kerja praktik sistem pencatatannya sangat sederhana dan 

tidak mencatat semua transaksi operasional yang terjadi. Karena belum terdapat 

sistem pencatatan yang sesuai, maka Nanda Motor belum membuat laporan 

keuangan. Internal kontrol yang diterapkan selama ini di tempat praktik kerja 

masih belum optimal, seperti belum memiliki penyimpanan dokumen yang baik. 

 Dari permasalahan yang terjadi di tempat praktik kerja, maka perlu 

memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Solusinya yaitu membuat 

sistem_pencatatan_akuntansi_berbasis komputer dengan memakai aplikasi 

Microsoft_Office_Access_2010. Sistem yang dibuat dalam bentuk sederhana 

sehingga mudah dipahami oleh pengguna dan dirancang sesuai dengan kegiatan 

operasional yang terjadi pada tempat praktik kerja. 

 Menerapkan pelatihan mengenai cara dan fungsi pada sistem dan 

memberikan sedikit ilmu tentang pencatatan akuntansi sehingga dapat 

memudahkan pengguna untuk memahami sistem. Pengawasan penggunaan sistem 

dilakukan untuk memastikan luaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. Luaran yang dihasilkan berupa_laporan_mengenai situasi ekonomi 

perusahaan, seperti laporan laba_rugi , posisi_keuangan,_dan_laporan pendukung 

lainnya. 
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7.2 Saran 

 Terdapat beberapa_saran yang_diberikan sesudah pelaksanaan_kerja 

praktik di Nanda Motor, antara lain : 

1. Bukti transaksi seharusnya disimpan dengan baik untuk bukti pendukung 

jika terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. 

2. Penggunaan sistem yang dibuat sudah disesuaikan dengan kegiatan 

operasional diharapkan dapat berkelanjutan, yang berfungsi menyajikan 

laporan keuangan yang sesuai standar. 

3. Penggunaan laporan keuangan_dan_laporan pendukung lainnya untuk 

mempermudah kegiatan operasional dan proses pengambilan keputusan 

bagi pemilik atau pengelola usaha.  

4. Pemilik usaha diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya 

sistem penyajian laporan keuangan dan pencatatan akuntansi bagi pemilik 

UMKM lainnya. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang dibuat menyesuaikan kegiatan operasional perusahaan 

UMKM, sehingga luaran yang dihasilkan tidak lengkap, hanya 

ada_laporan_laba_rugi_dan_posisi_keuangan. Sistem yang dihasilkan hanya 

cocok untuk usaha sejenis dengan aset yang hampir sama, jika usaha mengalami 

kemajuan maka harus diperbaiki sistem yang ada. Sementara itu sistem juga 

belum menyediakan perhitungan pajak, dengan adanya perhitungan pajak akan 

lebih memudahkan pengguna dalam pelaporan pajak. 
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