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BAB VII 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berlandaskan Interview serta penelitian yang penulis lakukan terhadap 

Depot Air Galon PURIST ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Depot 

Air Galon PURIST selama menjalankan usahanya tak memakai cara pencatatan 

yang cepat serta mudah, hanya menggunakan pencatatan secara manual melalui 

buku yang ditulis oleh Pemilik Usaha. Setiap transaksi yang dilakukan selama ini 

hanya mencatat uang masuk dan juga uang keluar saja hingga tidak menyajikan 

hasil laporan keuangan yang akurat. Maka penulis merakit sebuah metode 

pembukuan secara akuntansi menggunakan Microsoft Accsess 2010. 

Sistem tersebut sudah diimplementasikan sangat rapi oleh pemilik usaha 

dan karyawan Depot Air Galon PURIST. Dengan menerapkan sistem tersebut, 

pemilik bisa mendapat informasi mengenai profit maupun rugi usaha dan 

perubahan pada posisi finansial perusahaan pada setiap periode tertentu dengan 

baik, cepat dan akurat melalui laporan keuangan yang disajikan melalui sistem 

tersebut. Dengan demikian, pemilik usaha Depot Air Galon PURIST bisa 

mengambil sebuah keputusan lebih cepat dan tanggap yang selaras dengan tujuan 

usaha. 

 

7.2 Saran 

Berlandaskan objek  yang diteliti oleh penulis pada Laporan ini, keterbatan 

yang dimiliki oleh perusahaan Depot Air Galon PURIST ini adalah kurangnya 

pemahaman secara administrasi maupun akademis oleh Karyawan perusahaan ini. 
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Pemilik usaha sudah cukup paham mengenai sistem pembukuan yang baik, hanya 

saja belum memiliki keinginan untuk mendigitalkan sistem pembukuan yang 

biasanya digunakan. Pada kerja praktek ini penulis memberikan solusi bagi 

perusahaan ini untuk mencatat segala transaksi dari pencatatan manual ke 

pembukuan melalui sistem sederhana berbasis Microsoft Accsess. Hal ini 

memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui pencatatan secara rinci dan juga 

dapat mengetahui Laporan dari masing-masing transaksi. Pemilik usaha juga 

mendapatkan laporan laba dan rugi yang diperoleh setiap bulannya secara 

informatif dan akurat. Didasarkan pada kesimpulan di atas, beberapa masukkan 

yang akan diberikan penulis terhadap pemilik usaha, saran dari penulis antara lain: 

a. Pemilik usaha Depot Air Galon PURIST sebaiknya mempelajari lagi tentang 

metode pembukuan secara akuntansi guna memperdalam wawasan didunia 

Pembukuan atau jika perusahaan mampu, bisa membuka lowongan pekerjaan 

yang memang ahli dalam bidang Akuntansi agar bisa mempermudah tahap 

pembukuan akuntansi serta meningkatkan ketepatan laporan keuangan yang 

diberikan. 

b. Semua bukti transaksi dari pengeluaran dan pemasukkan harian harus 

dipisahkan per periode tertentu. 

c. Sistem akuntansi yang telah di rancang sebaiknya digunakan terus menerus 

untuk bisa memahami posisi keuangan serta keuntungan dari bisnis tersebut. 

 

7.3 Catatan yang perlu ditindaklanjuti 

Berlandaskan akibat dari pengamatan yang dikerjakan peneliti mengenai 

metode pencatatan akuntansi di Depot Air Galon PURIST terdapat beberapa hal 
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yang menjadi risalah bermakna untuk perusahaan yang memerlukan tindaklanjut 

dimasa yang akan datang seperti sistem perpajakan, karena Depot Air Galon 

PURIST belum memiliki sistem perpajakan. 
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