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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan oleh pihak 

Ck Laundry maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pihak laundry 

masih menggunakan kegiatan laundry dengan secara manual yang kemungkinan 

bisa terdapat kesalahan yang cukup beresiko dikarenakan pihak laundry masih 

melaksanakan kegiatan usaha laundry masih cukup minim yakni menggunakan 

buku untuk semua transaksi masuk ataupun keluarnya kas. Dan pemilik laundry 

masih ragu atas keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dikarenakan 

pencatatan usaha laundry yang tidak efektif dan efesien atau bisa dikatakan masih 

belum tertata rapi. 

 Maka penulis merancang sistem yang cukup efektif maupun efesien yang 

berupa sistem akuntansi, dengan adanya sistem ini pemilik akan lebih mudah 

dalam mengetahui usaha yang dijalankan apakah berjalan dengan baik atau tidak, 

dan juga lebih bisa mengontrol kondisi keuangan pada usaha laundry agar 

kedepannya lebih bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sistem ini 

sangat benar-benar membantu terhadap pemilik usaha Ck Laundry yang bisa 

menghasilkan laporan yang sangat mudah dipahami dan tertata sangat rapi untuk 

pemilik laundry mendapatkan informasi atas usaha yang dijalankan, laporan yang 

sangat cepat dan tepat untuk pemilik mencari informasi keluar masuknya kas pada 

usaha laundry. 

 

7.2 Saran 

 Berdasarkan hasil sebuah penelitian dan hasil kesimpulan dari kerja 

praktek, terdapat beberapa saran untuk usaha Ck Laundry antara lain: 

a. Pemilik laundry sebagainya menggunakan sistem yang telah 

dirancang untuk kedepannya agar laporan keuangan usaha lebih 

akurat dan sangat mudah untuk pemilik mengetahui kondisi keuangan 

dengan cepat dan mudah. 
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b. Setiap terjadinya transaksi yang berupa masuk dan keluarnya kas 

mesti harus dilakukan suatu pencatatan secara rutin dengan lengkap 

seperti tanggal,keterangan,lampiran nota sebagai bukti dan secara 

terpisah disetiap periode. 

c. Karyawan maupun pemilik Ck laundry perlu memahami sistem 

akuntansi yang lebih lanjut dan menguasai ilmu tentang akuntansi 

agar lebih mudah dalam mengoperasikan sistem yang telah dirancang 

dan akan meningkatkan ketelitian dalam laporan keuangan yang akan 

dihasilkan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Berdasarkan dari penelitian dan pengawasan penulis terhadap pencatatan 

akuntansi terhadap Ck Laundry, maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti 

untuk masa yang akan datang terkait dengan sistem yang dirancang yaitu 

kemudahan dalam menu karyawan bagian penambahan data transaksi setelah 

melakukan menginputan agar bisa secara otomatis menampilkan history 

penginputan data yang terakhir diinput. Dengan ini maka akan lebih cepat dalam 

karyawan untuk menginput data transaksi dan pemilik berkomentar atas tampilan 

sistem yang dirancang agar bisa diupdate lebih bagus lagi dengan mengikut 

perkembangan zaman yang saat ini. 
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