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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

Berdasarkan proyek kerja praktik yang telah diterapkan terhadap sistem 

pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi pada usaha yang dijalankan oleh toko 

IT Computer, penulis merasa bahwa kerja praktik berjalan dengan baik. Pada awal 

kerja praktik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha IT Computer masih belum 

memiliki sistem pencatatan akuntansi yang tepat dan akurat untuk menampilkan 

laporan keuangan. Melalui berbagai tahap implementasi akan sistem tersebut, 

sistem pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi yang telah dirancang untuk 

usaha IT Computer sudah diterapkan dan berjalan dengan baik. Kesimpulan dari 

diciptakannya suatu sistem pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi yang 

telah diterapkan pada usaha ini, IT Computer dapat melakukan pencatatan atas 

transaksi perusahaan dengan mudah serta menghasilkan laporan keuangan yang 

sederhana dan akurat sehingga dapat membantu pemilik usaha untuk mengambil 

keputusan ekonomi untuk perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

7.2 Saran 

Adapun beberapa hal pada proyek kerja praktik ini yang dapat menjadi 

saran kepada usaha IT Computer adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pencatatan yang telah dirancang sebaiknya terus menerus 

diterapkan secara berkepanjangan agar menghasilkan laporan keuangan 

yang berguna bagi pemilik usaha untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Sebaiknya dilakukan cek fisik atas persediaan barang dagangan minimal 

setiap 1 bulan sekali agar persediaan barang dagangan dapat dikendalikan 

dengan baik. 

3. Sebaiknya pemilik membuat kartu persediaan barang dagang untuk 

memudahkan pengecekan persediaan barang dagangan. 

4. Pemilik melakukan revaluasi pada sistem yang disusun dan diterapkan 

sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar di masa depan.  
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7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Sistem pencatatan yang disusun dan diterapkan dalam proyek kerja 

praktik ini masih merupakan sistem yang sederhana. Hal ini mengakibatkan 

timbulnya beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti pada laporan kerja 

praktik ini, seperti tidak adanya menu untuk perhitungan depresiasi secara 

otomatis, perhitungan pajak secara otomatis, laporan hutang dan piutang, laporan 

mengenai masuk dan keluarnya arus kas perusahaan serta catatan tambahan atas 

laporan keuangan yang lengkap. 
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