
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Perkembangan dalam pencatatan laporan keuangan pada PT. Shallomindo 

menjadi berkembang dan lebih rinci. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

penlulis dan wawancara dengan pemilik perusahaan, penulis menilai bahwa 

kemajuan tersebut belum sempurna dikarenakan pelaporan keuangan pada setiap 

periode tidak lengkap. Dengan laporan yang tidak lengkap membuat perusahaan 

sulit dalam pengambilan keputusan guna mengembangkan usaha bisnisnya. 

 Kunjungan yang dilakukan penulis dalam beberapa tahapan menghasilkan 

dampak yang baik bagi perusahaan dalam pengelolaan pancatatan laporan. 

Perancangan sistem yang dilakukan oleh penulis menggunakan Microsoft access 

2010 agar segala kebutuhan perusahaan dalam membuat laporan keuangan menjadi 

terpenuhi. Proyek dirancang penulis memiliki tujuan  untuk meningkatkan dan 

membantu dalam memudahkan perolehan data laporan keuangan. 

 Sistem yang telah diimplementasikan memberi kemudahan pada 

perusahaan sebagai pegguna sistem dalam perekaman dan mengelompokkan 

laporan keuangan sesuai transaksi yang terjadi. Dengan adanya sistem yang 

sederhana dan mudah digunakan bisa membantu perusahaan untuk 

mengembangkan bisnisnya. 

 

7.2 Saran 

Penulis menyampaikan kendala yang dialami serta saran dan rekomendasi 

pada PT. Shallomindo. Rekomendasi dan saran yang diberikan penulis 

yaitu: 

1. Pengelolaan pada sisklus akuntansi lebih baik digunakan secara terus 

menerus supaya mempermudah manajer untuk mendapatkan data yang 

diinginkan. 
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2. Pengguna disarankan membuat cadangan data pada google drive, harddisk, 

serta penympanan lainnya agar meminimalisir terjadinya kehilangan data.  

 

7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti  

 Hasil rancangan proyek yang telah diberikan terdapat ada kesalahan yang 

masih dapat dikembangkan dan diperbaiki agar menjadi lebih baik. Adapun hal 

yang harus diperbaiki terkait dengan sistem yang dirancang yaitu form login, kartu 

persediaan, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar karyawan dan dibuat pula 

laporan utang dan piutang yang berfungsi menampung seluruh utang dan piutang 

yang terjadi pada perusahaan dan kemudian dilakukan implementasi tahap 

selanjutnya dengan sistem yang telah direvisi.  

Hasil rancangan penulis membutuhkan data awal periode yang sebelumnya 

tidak dicatat oleh perusahaan sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan 

pencatatan pada laporan keuangan terutama dalam hal kecil seperti nota pembelian 

dan penjualan. Agar segala pencatatan dalam akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan tidak mengalami kendala untuk pengambilan keputusan. 
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