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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   

7.1 Kesimpulan 

Selama kerja praktik berlangsung, penulis terlatih dalam penyerapan teori 

yang dapat dipelajari di dunia kerja serta membantu pemilik untuk meningkatkan 

kinerja perusahaannya. Sebelum menerapkan sistem ini, pemilik mencatat segala 

transaksinya secara manual di dalam buku. Oleh karena itu, pemilik selalu 

menghitung pemasukan dan pengeluaran usahanya secara manual sehingga laba 

atau rugi yang dialami Kelvin Laundry kurang akurat. Informasi merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga informasi haruslah 

akurat demi perkembangan usaha tersebut.  

Hal ini mendorong penulis untuk menawarkan sistem akuntansi yang bisa 

mensubstitusi pencatatan sebelumnya.  Sistem pencatatan akuntansi dirancang 

dengan web based di mana fitur-fitur dibuat secara otomatis untuk menampilkan 

laporan dan form transaksi lainnya sesuai kebutuan Kelvin Laundry. Setelah 

rancangan sistem pencatatan ini diimplementasikan dengan baik, usaha Kelvin 

Laundry mengalami beberapa perubahan yang dirasakan oleh pemilik yaitu pemilik 

merasa lebih praktis dan professional karena tidak lagi perlu mencatat setiap 

transaksi secara manual didalam buku untuk setiap periode. Pemilik juga merasakan 

efesiensi dan efektifitas yang didapatkan melalui sistem karena laporan keuangan 

yang otomatis dihasilkan dari sistem dan juga perkembangan lain lagi. Pemilik 

memutuskan untuk melanjuti pemakaian sistem pencatatan akuntansi dari 

rancangan penulis. 

 

7.2  Saran 

Berikut adalah beberapa masukan atau saran yang ingin penulis sampaikan 

kepada pemilik Kelvin Laundry yaitu: 

a. Agar hasil laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja usaha akurat dan 

sesungguhnya, disarankan setiap terjadinya transaksi dalam Kelvin 

Laundry dilengkapi dengan bukti untuk sehingga jelas dan berbasis akrual 

berdasarkan ketetapan SAK.  
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b. Pemilik dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam bidang 

akuntansi dengan melakukan pelatihan-pelatihan akuntansi yang ada 

sehingga pengembangan usaha Kelvin Laundry juga lebih baik. 

c. Penulis berharap agar pemilik usaha tidak berhenti pemakaian sistem 

berbasis web ini dan mengggunakannya dalam rentang waktu yang 

panjang sehingga pemilik selalu mendapat informasi keuangan yang 

bermanfaat.  

 

7.3  Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Kelvin Laundry kini sudah menjalani sistemnya yang berbasis web untuk 

melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan namun tetap tidak dapat 

mengurangi resiko yang ada pada bisnis. Oleh karena itu, penulis merasa perlu 

untuk menindaklanjuti beberapa perkembangan pada sistem seperti menambah fitur 

perhitungan pajak dan juga sistem pengendalian internal di mana hal ini dapat 

mendeteksi dan mengatasi resiko bisnis yang kemungkinan dialami oleh Kelvin 

Laundry. Catatan lainnya untuk menghindari resiko kemungkinan hilangnya data 

pemilik bisa melakukan data back up pada sistem dengan rutin.  
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