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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

7.1 Kesimpulan 

Proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik 

usaha Hose laundry. Penulis mengetahui bahwa Hose Laundry masih 

menggunakan pencatatan transaksi keuangan secara manual dan tidak cukup 

memadai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, sistem pencatatan yang digunakan belum cukup memadai dikarenakan 

belum dapat menghasilkan laporan keuangan.  

Pencatatan atas transaksi pengeluaran dan penerimaan kas tidak tercatat 

secara merinci. Hal ini mengakibatkan pemilik usaha Hose Laundry tidak dapat 

mengetahui laba bersih yang diperoleh pada akhir periode. Maka, sistem 

pencatatan transaksi keuangan berbasis web ini diharapkan dapat meringankan 

pemilik usaha dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat serta membantu 

pemilik usaha dalam memahami kondisi dari usahanya. 

 

7.2 Saran  

Selama luaran proyek berlangsung, penulis mendapati hal yang berkaitan 

dengan pencatatan transaksi keuangan pada Hose Laundry. Adapun beberapa 

saran penulis antara lain: 

1. Penggunaan pada sistem pencatatan transaksi keuangan secara 

berkelanjutan agar dapat menjadi landasan bagi pemilik usaha guna 

pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat;  

2. Pencatatan transaksi sebaiknya dilaksanakan pada awal proses transaksi 

berlangsung, guna mengantisipasi terjadinya kecurangan serta kesalahan;  

3. Pengarsipan dokumen-dokumen transaksi perlu dipisah berdasarkan 

periode transaksi agar mempermudah penyelia jika suatu saat 

memerlukan dokumen tersebut; 

4. Pencatatan semua jenis transaksi keuangan, meskipun jumlah nilai uang 

transaksi tersebut dinilai kecil; dan 
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5. Kesulitan dan kesalahan pada saat penggunaan sistem diharapkan agar 

pengguna langsung segera menghubungi penulis. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Melalui proses pembentukan sistem pencatatan transaksi keuangan 

dengan program berbasis web, penulis menemukan bahwa adanya catatan yang 

perlu ditindaklanjuti oleh pemilik usaha sebagai berikut: 

1. Pemilik usaha masih belum bisa menghasilkan laporan keuangan yang 

kompleks seperti laporan tahunan, dikarenakan sistem pencatatan 

transaksi keuangan yang dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan dari 

Hose Laundry; dan 

2. Belum adanya sistem perpajakan pada sistem transaksi keuangan ini yang 

dapat bermanfaat bagi pemilik usaha guna pengambilan keputusan. 
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