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BAB VII 

KESIMPULAN 
 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dilakukan CV. 

Skale Design Imterior, penulis mengetahui bahwa CV. Skale Design Interior 

menggunakan Microsoft Excel dalam melakukan pencatatan transaksi-transaksi 

perusahaan. Human error kemungkinan besar terjadi karena perusahaan masih 

menjalankan pencatatan secara manual. 

Pencatatan transaksi pengeluaran serta penerimaan kas tidak tercatat 

secara rinci sehingga pendapatan bersih pada akhir periode kurang tepat. Hal ini 

mengakibatkan penulis membuat sistem yang mempunyai tujuan untuk 

menciptakan laporan keuangan yang relevan sehingga CV. Skale Design Interior 

mampu memahami keadaan usahanya. 

Sesudah CV. Skale Design Interior mengaplikasikan sistem yang sudah 

dibuat perancangan sesederhana mungkin oleh penulis, CV. Skale Design Interior 

mampu memenuhi kebuthan akan laporan keuangan yang lengkap dan dapat 

menampilkan segala hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi, serta memberi 

kemudahan bagi pemilik dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk 

mengembangkan prospek usaha CV. Skale Design Interior ke depannya. 

 

7.2 Saran  

Penulis memberikan saran kepada CV. Skale Deisgn Interior dalam 

proses pelaksanaan kerja praktik, yaitu: 

1. Penulis menyarankan bahwa CV. Skale Design Interior dapat 

memahirkan karyawannya dalam memahami rancangan sistem 

pencatatan sehingga mampu membantu pembuatan sebuah laporan 

keuangan yang tepat. 

2. Penulis menyarankan bahwa CV. Skale Design Interior mampu terus 

menerus memakai sistem pencatatan akuntansi supaya dapat menyususn 

laporan keuangannya dengan tepat. 
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3. Penulis menyarankan bahwa CV. Skale Design Interior dapat menginput 

tiap-tiap transaksi yang telah ada dimasukkan ke sistem sehingga 

berguna dalam hal mengambil keputusan di perusahaan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindakanjuti 

Sistem akuntansi dirancang dan diimplementasi oleh CV. Skale Design 

Interior tidak jauh dari ketidaksempurnaan. Adanya pembatasan yang dialami oleh 

pemilik usaha mengenai wawasan Microsoft Access. Hal ini mengakibatkan 

sistem yang dirancang oleh penulis masih termasuk praktis. Penulis 

mengharapkan rancangan sistem oleh peneliti selanjutnya dapat mengatasi 

keterbatasan seperti tidak adanya sistem pencatatan untuk pajak agar dapat 

memudahkan perusahaan dalam mengelola operasional usahanya.  
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