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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa 

pencatatan yang dilakukan oleh pemilik atas penerimaan dan pengeluaran kas 

SDIT As-Salam masih dilakukan secara manual yang dicatat ke dalam sebuah 

buku. Pencatatan seperti ini tidak menghasilkan sebuah laporan yang memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangan usahanya.  

 SDIT As-Salam sangat membutuhkan sistem untuk pencatatan akuntansi 

secara komputerisasi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang 

dijadikan dasar dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan dan 

evaluasi SDIT As-Salam. Oleh karena itu, penulis membantu untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi pemilik dengan merancang sistem secara 

komputerisasi sesuai kebutuhan pemilik untuk mengelola transaksi keuangan 

setiap bulannya. 

 Sistem kemudian diimplementasikan pada SDIT As-Salam selama dua 

bulan, setelah dilakukannya implementasi sistem yang dirancang selama dua 

periode akuntansi hasil akhirnya adalah SDIT As-Salam mampu menghasilkan 

laporan seperti posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, arus kas, buku besar, 

laporan pembayaran SPP, dan rekapitulasi pembayaran SPP pada setiap 

periodenya. Diharapkan sistem yang diberikan dapat membantu yayasan dalam 

mengelola SDIT As-Salam menjadi lebih baik lagi. 

 

7.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini terhadap pencatatan akuntansi SDIT As-Salam 

terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan: 

1. Diperlukan seorang akuntan yang dapat menyajikan laporan secara cepat 

dan tepat. 

2. Menerapkan sistem yang telah dirancang. 

3. Sebaiknya pemilik mengikuti pelatihan mengenai bidang akuntansi 

sehingga dapat membantu pemilik mengetahui pentingnya pencatatan 

akuntansi dalam sebuah usaha. 
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam perbaikan sistem dimasa yang 

akan datang yaitu diperlukannya mem-backup data setiap bulannya, untuk 

mengurangi resiko kerusakan data. Sistem yang penulis rancang belum terdapat 

periode pada laporan laba rugi sehingga pemilik tidak dapat melihat laporan laba 

rugi pada periode yang diinginkan, pemilik harus mem-backup data sistemnya 

perbulan untuk mengetahui laporan laba rugi di bulan tersebut. 
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