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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil kesimpulan yang didapat setelah dilakukan observasi serta wawancara 

atas proyek kerja praktik dengan Villa Smart Net yakni penerapan pencatatan akuntansi 

yang digunakan oleh Villa Smart Net tidak memenuhi standar pencatatan akuntansi 

sehingga berdampak pada informasi yang didapatkan oleh pemilik usaha, dimana 

pemilik tidak mengetahui informasi perkembangan usaha secara akurat dan jelas 

seperti keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh pemilik pada periode tertentu. 

Villa Smart Net hanya memiliki transaksi penerimaan kas atas usaha jasa warnet.  

Sistem pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan kas atas penjualan 

dan pembelian produk hanya dilakukan pencatatan secara manual oleh pemilik dengan 

buku tulis. Pencatatan atas penjualan produk juga tidak dilakukan secara rutin. 

Pengeluaran kas atas biaya pribadi menggunakan kas usaha tidak dilakukan pencatatan, 

yang menyebabkan pemilik tidak mengetahui alur pengeluaran kas yang terjadi.  

Hasil evaluasi atas implementasi sistem pencatatan akuntansi berbasis 

komputerisasi yang telah dirancang oleh penulis pada Villa Smart Net yakni berdampak 

bahwa pemilik dapat mengetahui seluruh kegiatan operasional usaha serta alur keluar 

masuk kas perusahaan melalui laporan yang terdapat dalam sistem. Pemilik usaha juga 

dapat mengetahui dengan mudah sisa stok persediaan melalui laporan sisa stok 

persediaan yang terdapat dalam sistem. Pemilik usaha juga dapat melakukan 

pengambilan keputusan atas kegiatan usahanya dimasa depan melalui laporan 

keuangan yang merupakan hasil dari sistem.  

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat di sampaikan pada pemilik Villa Smart Net terkait sistem 

akuntansi yang telah diterapkan yakni: 

1. Sistem akuntansi yang telah didesain dan dilaksanakan uji coba selama 

beberapa waktu pada tempat usaha diharapkan dapat digunakan secara 
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berkepanjangan untuk membantu usaha pemilik, selain itu melalui sistem 

pencatatan akuntansi juga dapat menghindari terjadinya kecurangan dari 

pihak lain serta membantu pemilik usaha untuk mengetahui serta memantau 

perkembangan usaha. 

2. Pemilik usaha secara rutin mencatat setiap kegiatan operasional usaha seperti 

transaksi jual beli persediaan ataupun transaksi lainnya yang terjadi dalam 

perusahaan agar pemilik usaha memperoleh informasi atas laporan keuangan 

yang lebih akurat terutama pada pencatatan pengeluaran kas atas keperluan 

pribadi oleh pemilik.  

3. Pemilik usaha perlu melakukan evaluasi ulang setiap akhir periode serta 

pengontrolan terhadap saldo usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan di 

masa depan.  

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Catatan yang perlu ditindaklanjuti tehadap sistem akuntansi yang telah 

didesain dan diterapkan pada tempat usaha yakni: 

1. Sistem pencatatan akuntansi yang didesain tidak menyediakan form ataupun 

laporan untuk perhitungan pajak perusahaan. Harapan untuk penelitian 

selanjutnya bahwa sistem yang dirancang ataupun dikembangkan terdapat 

sebuah form ataupun laporan yang menyajikan total perhitungan pajak bagi 

perusahaan.  

2. Sistem yang diterapkan masih perlu diback-up ke dalam flashdisk untuk 

mencegah hilangnya data yang telah diinput ketika terjadi kerusakan atau 

kesalahan pada sistem, sehingga pengguna dianjurkan untuk memback-up 

data setiap bulannya. 
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