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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil kegiatan praktik kerja berdasarkan observasi, wawancara, hingga 

implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Signal Communication, dapat di 

simpulkan bahwa masih mengunakan Microsoft Office Excel untuk sistem 

pencatatannya. Pencatatan yang dilakukan oleh Signal Communication pada saat 

terjadi penjualan dicatat produk apa yang dijual, harga jual dan siapa yang jual 

dan diinput pada excel. Pencatatan atas persediaan berupa rekap nota pembelian 

persediaan yang dicatat pada buku dan diketik pada excel, dan tidak membuat 

laporan keuangan sehingga pemilik toko tidak dapat mengetahui secara jelas 

keuntungan maupun kerugian toko serta posisi keuangannya. 

Hal ini dapat menyebabkan pemilik toko sulit mengambil keputusan 

secara pasti dalam pengembangan usahanya. Sistem pencatatan yang dirancang 

masih belum siap dipakai, karena keterbatasan waktu untuk meninjau lebih lanjut 

apakah sistem masih mempunyai error pada sistem, memperbaiki sistem dan 

mengimplementasikan hingga layak dipakai. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja pada Signal Communication, 

saran yang dapat diberikan: 

1. Penerapan sistem pencatatan akuntansi berbasis computer diperlukan 

untuk menghasilkan laporan keuangan sehingga dapat membantu pemilik 

toko mengetahui keadaan toko dan membantu dalam mengambil 

keputusan. 

2. Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem supaya dapat 

mengoperasikan dengan baik, sehingga transaksi dan laporan yang 

dihasilkan akurat. 
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7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti 

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, 

terutama pada penyusunan laporan praktik kerja dan kekurangan pada 

perancangan sistem pada praktik kerja ini. Salah satu keterbatasan yang terdapat 

dalam sistem perencanaan adalah tidak terdapatnya laporan arus kas perusahaan. 

Oleh karena itu, untuk menindak lanjuti laporan praktik kerja ini dapat dilakukan 

dengan menambahkan laporan arus kas masuk dan keluar untuk mempermudah 

pemilik toko dalam mengatur serta mengetahui jumlah nominal uang yang masuk 

dan keluar yang terjadi selama ini. 
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