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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

   Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada usaha ALI 

Laundry dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencatatan yang digunakan selama ini 

hanya menggunakan pencatatan menggunakan buku dan dibuat hanya sebatas 

perhitungan kasar danti tidak sesuai dengan peraturan. Adapun proses pencatatan 

akuntansi yang masih manual tersebut yaitu dari proses masuk hingga proses 

keluar barang ke pelanggan serta segala penerimaan, pembayaran serta transaksi 

lain hanya dicatat kebuku kas dan terkadang sering tidak dicatat. 

    Pembuatan laporan yang menyangkut penerimaan dan pembayaran 

bahkan tidak dibuat dan input ke buku kas, sehingga kondisi pihak ALI Laundry 

hanya menggunakan asumsi untuk keadaan keuangannya, dan keuntungan 

maupun kerugian tidak bisa dipastikan secara benar. Dengan keadaan ini dapat 

dikatakan bahwa pencatatan keuangan ALI Laundry tidak efektif dan efisien 

karena belum menghasilkan laporan yang benar dan akurat. Oleh karena itu 

penulis merancang suatu sistem pencatatan akuntansi yang lebih sederhana 

menggunakan Microsoft Acces 2019. 

 Sistem tersebut sudah diuji coba dan diimplementasikan kepada ALI Laundry. 

Pemilik usaha sekarang sudah bisa untuk mengetahui untung maupun rugi dengan 

akurat melalui laporan keuangan yang dihasilkan serta bisa untuk mengambil 

keputusan mengenai operasional perusahaan dengan cepat dan mengevaluasi 

kinerja perusahaan agar lebih baik kedepannya. 

 

7.2 Saran  

    Ada beberapa poin yang bisa ditarik menjadi saran dalam penelitian yang 

dilakukan ini, beberapa saran yang bisa diberikan kepada pihak ALI Laundry 

diantaranya : 

a. Sistem yang telah buat sebaiknya digunakan secara terus menerus 

dibandingkan hanya menggunakan pencatatan secara manual supaya 

lebih bisa mengetahui laba/rugi usaha tersebut dengan akurat. 
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b.  Setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatan dengan 

mencantumkan tanggal dan keterangan yang jelas, serta melampirkan 

bukti-bukti transaksi sehingga bisa mempresentasikan hasil 

sesungguhnya. 

 

7.3 Catatan yang perlu Ditindaklanjuti 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyarankan 

supaya pemilik ALI Laundry lebih memerhatikan aspek laporan keuangan, 

misalnya bukti-bukti transaksi pembelian diharapkan bisa disimpan hal ini 

dilakukan agar kedepannya untuk pembuatam laporan bisa lebih menggambarkan 

keadaan sebenarnya. Kemudian sistem yang sudah ada hendaknya digunakan agar 

bisa membantu ALI Laundry dalam hal pembukuan, serta agar memudahkan 

pemilik usaha. 
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