
30  Universitas International Batam 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

Klinik Balai Pengobatan Kasih Maitreya dapat dilihat bahwa sistem 

pencatatan akuntansi yang sedang digunakan oleh pengurus klinik masih 

menggunakan pencatatan ke dalam buku atau masih bersifat manual. 

Transaksi penjualan dan pembelian ditulis kedalam suatu buku atau catatan 

berdasarkan nota, dan data pasien dan dokter dicatat ke dalam kartu pasien 

dan dokter secara manual. Dari buku catatan tersebut pengurus klinik sulit 

untuk mendapatkan informasi keuangan disuatu periode yang akurat, 

akhirnya susah untuk menentukan suatu keputusan. 

Dengan keadaan tersebut, pengurus klinik tidak mendapatkan hasil 

aktivitas klinik secara tepat selama periode tersebut. Jika terjadi pembelian, 

data yang ada difaktur juga tidak dicatat dengan lengkap. Oleh karena itu 

pengurus klinik sulit untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. 

Pencatatan persediaan barang berupa obat di Klinik Balai Pengobatan 

Kasih Maitreya masih belum akurat dikarenakan pengurus klinik mencatat 

barang persediaan masih secara manual suatu buku sehingga pada saat 

mengecek sisa persediaan diakhir periode terjadi perselisihan diantara buku 

dan barang persediaan tersebut. Dikarenakan masalah diatas, maka peneliti 

merancang sebuah sistem akuntansi untuk mempermudah pengurus klinik 

untuk mengecek sisa persediaan barang setiap akhir periode. Sistem yang 

akan dirancang oleh peneliti menggunakan Software Microsoft Access. 

Setelah sistemnya dirancang oleh peneliti, akan dilakukan implementasi yang 

sesuai dengan SAK ETAP sehingga kendala yang dihadapi oleh pengurus 

klinik dapat digunakan dengan baik yang akhirnya menghasilkan laporan 

keuangan yang andal dan tepat. 
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7.2 Saran 

Setelah peneliti menyimpulkan kendala atau masalah dari kerja praktek, 

ditemukan berberapa saran untuk Klinik Balai Pengobatan Kasih Maitreya 

sebagai bahan pertimbangan yaitu: 

1. Setiap terjadi transaksi penjualan atau pembelian barang dagang, wajib 

untuk dicatat secara rutin dan lengkap sesuai dengan data yang ada pada 

transaksi tersebut.  

2. sistem akuntansi yang telah dirancang oleh peneliti semestinya dipakai 

setiap hari supaya mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan tepat 

agar pengurus klinik dapat mengambil keputusan yang tepat. 

3. sistem yang telah dirancang harus sering dilakukan pelatihan oleh 

pengurus klinik agar dapat data yang akurat.  

 

7.3 Catatan yang perlu ditindaklanjuti 

Peneliti menemukan berberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti 

berdasarkan proses implementasi sistem kepada Klinik Balai Pengobatan 

Kasih Maitreya sebagai berikut:  

1. dalam sistem yang dibuat belum sepenuhnya mendukung perhitungan 

dalam perpajakan.  
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