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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengamatan dan wawacanra kepada pemilik usaha 

mengenai kondisi PT. Mitra Batam Perkasa, dapat disimpulkan bahwa 

sebelumnya proses pencatatan PT. Mitra Batam Perkasa hanya menggunakan 

Microsoft office excel sehingga pemilik usaha sulit mengetahui informasi tentang 

keuangan perusahaan seperti persediaan, pendapatan, pembelian, penjualan dan 

lain sebagainya. Dari kesulitan tersebut maka perlu dibuatkan sistem akuntansi 

untuk membantu mempermudah PT. Mitra Batam Perkasa dalam proses 

pencatatan serta menghasilkan informasi keuangan dengan cepat serta tanpa 

kesalahan. 

Setelah diterapkan sistem akuntansi oleh pemilik usaha. Saat ini 

penggunaan sistem akuntansi di PT. Mitra Batam Perkasa berjalan dengan sangat 

baik dan pemilik perusahaan dapat mempermudah pengambilan informasi 

keuangan dalam mengambil keputusan untuk pengembangan perushaan.  

 

7.2. Saran 

Dari hasil observarsi dan evalusi kerja pratek ini terdapat beberapa saran 

kepada pemilik usaha yaitu : 

1. Pengimputan data harap dilakukan secara rutin agar tidak ada transaksi 

yang terlewatkan karena ada beberapa transaksi pengeluaran kas, 

pembelian, dan penjualan tidak ditulis nota sehingga bisa menyebabkan 

ketidak akuratan laporan keuangan. 

2. Perlu dilakukan pengecekan fisik persediaan barang dagang secara rutin 

minimal dua bulan sekali. Karena jumlah persediaan yang sangat banyak 

bias menyebabkan kesalahan imput pada saat mengimput transaksi da 

nada beberapa persediaan yang memiliki tanggal kadaluarsa sehingga 

dapat menyebabkan selisih terhadap pencatatan. 

3.  Selalu melakukan penyalinan data penting untuk menghindari kerusakan 

ataupun kehilangan data. 
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7.3. Catatan yang perlu Ditindaklanjuti 

Setelah sistem telah diimplementasi terdapat beberapa kelemahan dan 

masih harus dikembangkan lagi. Kelemahan sistem akuntansi dan perlu 

diperhatian yaitu sistem belum tersedia pengakuan automatis tentang beban tetap 

seperti beban penyusutan untuk aset tetap, tidak adanya fungi perhitungan pajak 

dan tidak dapat mengakses sistem melalui smartphone. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam sistem ini belum tercantum 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, hal ini dapat menyebabkan 

informasi keuangan yang dihasilkan tidak dapat mengambarkan pengeluaran dan 

penerimaan kas serta informasi transaksi yang akan berdampak pada bisnisnya. 
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