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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

Dari hasil observasi serta tanya jawab yang sudah dilaksanakan terhadap 

Sofy Laundry dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah dibuat ini, 

penulis bisa menyimpulkan bahwa usaha Sofy Laundry tidak mempunyai sistem 

pencatatan serta pelaporan keuangan yang layak, karena selama ini sistem 

pencatatan atas semua transaksi masih dilakukan dengan cara manual yang hanya 

berupa pemasukan serta pengeluaran kas sehingga laporan keuangan yang 

diperoleh tidak layak serta akurat yang dapat dijadikan sebagai landasan 

pengambilan suatu keputusan karena kurang efektif dan juga efisien.    

Jadi penulis di sini membuat sistem yang memakai aplikasi microsoft 

access yang akan bermanfaat untuk pemilik usaha untuk menjalankan operasional 

usahanya. Sistem yang dibuat untuk Sofy Laundry memiliki hasil berupa daftar 

akun, daftar aset dan penyusutan, pendapatan, pembelian, pengeluaran kas, jurnal 

umum serta laporan keuangan. Sistem ini dibuat memiliki tujuan dalam 

mempermudahkan pemilik usaha pada saat proses transaksi usahanya dan 

memiliki banyak kegunaan untuk pemilik usaha serta bisa menolong pemilik 

usaha agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat serta jelas 

sehingga pemilik usaha bisa mengetahui secara rinci laba dan rugi yang dihasilkan 

setiap periode dan bisa menjadi tumpuan ketika saat pengambilan keputusan 

nantinya. Selain itu, atas dirancanganya sistem pencatatan akuntansi ini untuk 

pemilik usaha diharapkan bisa dapat menganalisis kinerja usahanya.  

 

7.2 Saran  

Dari hasil simpulan tersebut, di sini penulis memilik sejumlah masukan 

untuk Sofy Laundry diantaranya, penulis memiliki harapan bahwa sistem yang 

sudah dibuat bisa dipakai untuk seterusnya. Sistem ini berguna bagi pemilik usaha 

untuk mendeteksi secara rinci pendapatan serta pengeluaran kas yang terjadi pada 

usahanya. Selain itu, diharapkan bahwa semua dokumen pendukung hendaknya 

diarsip berdasarkan periode sehingga bisa mempermudah pemilik usaha nantinya 

pada saat membutuhkan dokumen tersebut.  
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti  

Dari seluruh rancangan sistem akuntansi atas proyek kerja praktek bahwa 

penulis sadar, bahan penelitian ini terdapat catatan yang harus ditindaklanjuti. 

Pada laporan keuangan yang dibuat ini belum adanya sistem perpajakan yang bisa 

mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Karena dengan adanya sistem 

perpajakan akan memudahkan pemilik usaha dalam mengetahui pajak yang harus 

dibayar.  
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