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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

7.1  Kesimpulan  

 Hasil dari pemantauan dan pembicaraan yang telah kita jalankan kepada 

pengawas sekolah Yayasan Radmila dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan 

akuntansi yang dijalankan selama ini masih bersifat manual, yaitu transaksi 

penerimaan kas dari hasil pembayaran spp dicatat ke dalam buku panjang 

berdasarkan faktur atau bukti pembayaran. Dari buku catatan tersebut terdapat 

kesulitan dalam mengolah laporan keuangan yang benar  sehingga mempersulit 

dalam pengambilan keputusan .  

Dengan keadaan seperti itu, maka pembina sekolah Radmila akan sulit 

untuk memahami hasil operasional yang benar selama waktu berjalan. Pencatatan 

manual sangat sulit untuk mengetahui siswa yang sudah membayar dan yang 

sudah membayar. Hal ini akan menyusahkan pembina yayasan dalam 

menghasilkan informasi yang akurat, wajar, tepat dan cepat. 

Berdasarkan permasalahannya, maka sistem akuntansi dibuat dengan 

menggunakan Microsoft Office Akses agar menyelesaikan persoalan yang dialami 

oleh Yayasan Radmila. Sistem yang dibuat sesuai dengan standard akuntansi 

dapat mengatasi persoalan yang dihadapi oleh sekolah Yayasan Radmila setelah 

dilakukan implementasi terhadap pengawas sekolah Yayasan Radmila sehingga 

bisa membuahkan sebuah laporan keuangan terpercaya,  andal dan akurasi. 

 

7.2  Saran 
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Terdapat  beberapa saran yang bisa disajikan terhadap sekolah yayasan 

radmila sebagai tanggapan berdasarkan hasil dan kesimpulan dari praktek 

lapangan, yaitu:  

1. Pencatatan untuk setiap transaksi penerimaan pendapatan dari spp 

maupun dari pemerintah dan pencatatan pengeluaran uang harus dicatat 

secara berkala sesuai dengan terjadinya transaksi. 

2. Untuk membuahkan sebuah laporan keuangan yang benar sistem yang 

dibuat bagusnya dipakai secara berkesinambungan karena dengan 

laporan keuangan yang tepat, pembina yayasan dapat mengetahui kondisi 

operasional sekolah dan lebih andal dalam mengambil keputusan untuk 

pengembangan usahanya ke depan.  

3. Agar mendapatkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan benar maka 

pembina yayasan harus sering menjalankan pelatihan terhadap sistem 

tersebut.  

 

7.3  Catatan Penambahan 

Terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatiin setelah melalui  proses 

implementasi sistem antara lain yaitu : 

1. Sistem ini belum bisa digunakan dalam perhitungan pajak baik pajak 

penghasilan maupun pajak jasa. 

2. Sistem ini belum bisa digunakan untuk laporan keuangan tahunan 
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