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BAB  VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Pada hasil penyelidikan siap dijalankan sesuai apa yang di tentukan 

penulis sebelumnya, Sebab itu penulis mengambil kesimpulan yakni belum 

adanya pencatatan akuntansi yang berbasis komputerisasi dan hanya ada 

pengunaan pencatatan memakai hitungan manual. Bagian format pencatatan 

mencakup nama pelanggan, jumlah yang di laundry, nomor nota serta keterangan 

kas masuk dan keluar dalam buku kas kemudain di rekap pada setiap minggu. 

Pada proses yang dilakukan cipta laundry pencatatan di rasa sangat tidak cukup 

memadai untuk usaha dan sulit tau bahwasannya mengalami kerugian maupun 

keuntungan yang telah di alami oleh cipta laundry.  

 Pada mulanya sistem pencatatan yang ada di cipta laundry sangat belum 

sesuai bagi ketentuan standar akutansi keuangan yang berlaku saat ini serta 

beracuan hanya dengan aturan yang di buat oleh pemilik usaha. Pencatatan yang 

menggunakan sistem memakai microsoft access merupakan luaran proyek ini. 

Dari hasil sistem yang buat terdapat nota penjualan, laporan laba rugi serta 

laporan posisi keuangan selama periode telah berjalan. Dari semua tujuan 

dibentuknya sistem hanya untuk memudahkan Cipta Laundry membuat sistemm 

pencatatan seperti standar yang ada, serta agar menghasilkan laporan yang sangat 

akurat. Selain itu sistem yang sudah di rancang dapat menjadi pertimbangan 

dimasa yang akan datang. Pencatatan yang dibuat di harap mampu meminimalisir 

segala kesalahan yang telah terjadi.  

 

7.2 Saran 

 Saran yang di ambil berdasar pada pengamatan yang sudah dilaksanakan 

pada cipta laundry mengenai sistem apa yang telah di terapkan, kemudian penulis 

memberikan saran perihal pengerjaan laporan hasil kerja yaitu :  

1) Sistem yang sudah dirancang secara komputerisasi diharap dipergunakan 

seterusnya, sampai dapat menghasilkan laporan-laporan yang tepat. 
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2) Untuk memakai sistem secara benar harus melakukan pelatihan, supaya 

tidak salah pada saat menginput, serta mengakses sistem. 

3) Diharapkan bagi pemilik agar menjalankan evaluasi untuk mengetahui 

apakah sistem masih bisa diandalkan atau masih berfungsi, serta masih 

mampu berjalan dengan baik dimasa depan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

  Dalam membuat sebuah sistem, tentu tidak akan terlepas dari 

kekurangan. Selanjutnya catatan yang perlu ditindaklanjuti ada perlu adanya 

penambahan penghitungan pajak dalam penginputan transaksi serta daftar jasa. 

Setelah itu, setiap selesai input, data harus di simpan di flashdisk atau harddisk 

secara rutin untuk menghindari errornya sistem, serta untuk mengantisipasi 

kehilangan data keuangan suatu perusahaan.  

 Laporan yang telah tercapai cuma sebatas laporan kinerja perusahaan, 

Kemudian dibutuhkan peningkatan tehadap sistem analisis laporan keuangan yang 

sudah dicapai. Wawasan yang sangat dibutuhkan karyawan tentang penggunaan 

pada sistem pencatatan akutansi yang berbasis komputerisasi sihingga mampu 

mengolah data dengan sebaik-baiknya. 
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