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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Informasi dan hasil observasi yang telah diperoleh dari Clever Learning 

Centre, dapat disimpulkan bahwa Clever Learning Centre tidak  memiliki sistem 

berbasis komputerisasi dalam membukukan pencatatan atas seluruh transaksi 

keuangan yang terjadi. Clever Learning Centre masih menerapkan sistem 

pencatatan secara manual seperti mencatat secara lansung pada tabel di dalam 

program Mircosoft Office Excel, sehingga informasi yang dihasilkan tidak begitu 

efisien. Laporan Keuangan Clever Learning Centre sebelumnya belum memenuhi 

syarat SAK EMKM saat ini. Cara pencatatan laporan keuangan yang dilakukan 

hanya mengurangi semua jumlah pendapatan dengan semua biaya yang 

dikeluarkan setiap bulannya. 

Penulis melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi yang 

berbasis komputer. Sistem yang dirancang akan disesuaikan dengan kebutuhan 

pemilik Clever Learning Centre, sehingga dapat membantu dalam pembuatan 

laporan keuangan. Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang ini menghasilkan 

luaran proyek yang merupakan laporan keuangan yang terdiri dari laporan 

pendapatan, pembelian, piutang usaha, laba rugi, perubahan modal, neraca saldo, 

dan posisi keuangan. 

 

7.2 Saran 

Berikut terdapat beberapa saran untuk Clever Learning Centre agar 

menjadi pertimbangkan untuk improvisasi usaha :  

1.   Clever Learning Centre dapat mengimplementasikan sistem pencatatan 

akuntansi dan pelkaporan finansial yang dibuat secara berkelanjutan. 

2.   Clever Learning Centre dapat melakukan peningkatan promosi usaha 

agar dapat memaksimalkan keuntungan setiap bulannya dan dapat 

menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. 

3.   Pengarsipan setiap bukti transaksi pembelian maupun pendapatan wajib 

dilakukan untuk mempermudah pencarian. 
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4. Pemilik mampu mengembangkan sistem yang telah dirancang sesuai     

dengan kebutuhan Clever Learning Centre. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Proses perancangan sistem tersebut tentunya memiliki beberapa 

kelemahan dan kekurangan yang wajib dibenahi dan diperbarui. Catatan yang 

wajib ditindaklanjuti pada sistem pencatatan akuntansi ini yaitu laporan yang 

terdapat dalam kerja praktik tersebut hanya berupa laporan perubahan modal, laba 

rugi, neraca saldo, dan posisi keuangan. Adapun harapan dari penulis ditujukan 

kepada penelitian berikutnya dengan mengembangkan dan menindaklanjuti sistem 

pencatatan akuntansi yang telah dirancang karena ketidaktersediaan laporan arus 

kas dan perhitungan pajak pada sistem pencatatan akuntansi tersebut. 
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