
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Menurut hasil observasi dari kegiatan penelitian kerja praktek pada PT Mega 

Artha Sukses tentang perancangan system aplikasi pencatatan akuntansi, dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

a. PT Mega Artha Sukses melakukan pencatatan keuangan dengan format 

pencatatan sepengetahuan pemilik usaha dengan bantuan buku, sehingga PT 

Mega Artha Sukses belum memiliki sistem keuangan yang sesuai dengan tata 

cara maupun standard akuntansi yang berlaku saat ini. 

b. Perancangan sistem pencatatan akuntansi yang dibuat sudah sesuai dengan 

kebutuhan PT Mega Artha Sukses menggunakan aplikasi visual studio. Sistem 

tersebut dirancang selaras dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini dan 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan, dengan begitu 

mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan. 

 

7.2 Saran 

 Rekomendasi yang dapat diberikan atas dilema yang ada pada PT Mega Artha 

Sukses antara lain: 

1. PT Mega Artha Sukses diharapkan tetap memakai sistem aplikasi pencatatan 

akuntansi yang telah didesain dengan visual studio, karena penyajian 

pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dapat dilakukan lebih baik dan 

praktis. 

2. Ada baiknya kalau pemilik maupun karyawan mengikuti bimbingan mengenai 

akuntansi agar dapat menunjang penerapan pencatatan akuntansi yang lebih 

baik. 

3. Sistem yang dirancang mesti dilakukan back-up untuk menghindari 

kehilangan data informasi yang telah dimasukkan pada sistem maupun 

menghindari adanya kemungkinan kerusakan pada sistem.  
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem yang telah selesai dirancang memiliki banyak kekurangan yang 

membutuhkan perbaikan lebih lanjut, antara lain: 

1. Sistem tidak memasukan laporan laba rugi secara otomatis. 

2. Sistem perlu ditambahkan password pada bagian akses laporan keuangan. Hal 

ini dimaksudkan supaya hanya pihak berwenang yang memiliki akses ke 

laporan keuangan usaha. 
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