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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 

Hasil dari tahapan wawancara dan pengamatan yang dilakukan di PT. 

Dwi Mitra Sukses terhadap sistem yang sudah dirancang. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan : 

1. PT. Dwi Mitra Sukses masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi

dengan Microsoft Office Excel. Yang pencatatannya memiliki banyak

sheet, yang membuat pemilik menjadi ribet dalam mencari pencatatan

yang diperlukan.

2. Pencatatan akuntansi yang dimiliki perusahaan tidak memberi tahukan

laporan perubahan modal dan arus kas pada perusahaan. Sehingga

pemilik tidak mengetahui arus kas pada perusahaannya.

3. Setelah implementasi sistem pencatatan akuntansi , pemilik jadi

mengetahui arus kas perusahaannya, laba atau rugi pada perusahaannya

dengan pasti, dan penggunaan sistem akuntansi membuat efektif dan

efisien dalam pencatatan.

4. Setelah implementasi laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih

rapid an mudah untuk dicari.

5. Laporan keuangan juga dapat membantu pemilik dalam memperkirakan

biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama periode berjalan.

6. Setelah implementasi juga pemilik dapat lebih menghemat waktu dalam

melihat data-data dari transaksi.
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7.2. Saran 

Observasi dari penulis memiliki saran untuk perusahaan yang diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Microsoft Office Access diharapkan perusahaan dapat

menggunakan sistem berkelanjutan agar pemilik dapat mengetahui laba

rugi perusahaannya, dan arus kas yang ada diperusahaan.

2. Transaksi diinput setiap hari agar laporan keuangan yang dihasilkan

dapat memenuhi kewajiban yang sudah diatur.

3. Pemilik harus mulai beralih dari pencatatan transaksi yang manual

menggunakan Microsoft Office Excel menjadi sistem pencatatan

akuntansi Microsoft Office Access yang sudah sesuai dengan standar

yang ada.

4. Sistem yang dirancang dapat membantu pemilik untuk mencari jalan

keluar dari masalah keuangan yang terjadi.

5. Sistem yang diinput dengan juga dapat membuat perusahaan lebih baik

dalam pengambilan keputusan.
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