BAB V
PENUTUP

Melihat dari permasalahan yang terdapat pada Hotel Pati dapat disimpulkan
bahwa komputerisai system akuntansi arus kas secara manual yang selama ini
dilakukan atau diterapkan pada Hotel Pati sudah tidak efektif dan efisien lagi untuk
diterapkan pada kondisi atau keadaan sekarang.
Dengan adanya komputerisasi system akuntansi arus kas yang baru ini
diharapkan dapat memperlancar dan mempermudah Hotel Pati dalam proses
pembukuan akuntansi khususnya pada arus kas. Kemudian dan kelancaran tersebut
dapat terjadi karena peningkatan efisiensi, efektifitas dan fleksibilitas operasi.
Komputerisasi sistem akuntansi arus kas yang baru ini yaitu komputerisasi sistem
akuntansi arus kas pada Hotel Pati, yang dirancang secara efisien dan efektif
sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada.
5.1

Kesimpulan
5.1.1. Kelemahan sistem yang sedang berjalan atau yang ada
Sistem arus kas pada Hotel Pati saat ini masih memiliki banyak
kelemahan yang mengakibatkan banyaknya waktu terbuang dan
banyaknya kesalahan terjadi dalam pada saat pembuatan laporan
pembukuan.
Adapun kelemahan-kelemahan dari system yang dipakai saat ini
antara lain :
1.

Keterlambatan dalam penyajian laporan;

2.

Pencatatan data berulang-ulang sehingga mengakibatkan
redudancy data;

3.

Dengan adanya transaksi yang sangat banyak mengakibatkan
kebosanan bagi seorang akuntan, sehingga menurunkan
kualitas kerja akuntan yang mengakibatkan kurang ketelitian
dalam pendataan.

5.1.2. dari hasil pengamatan penulis yang didapat dari Hotel Pati dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
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Sistem

komputerisasi

dapat

memberikan

kemudahan

dan

keuntungan yang tidak dapat didapatkan pada sistem lama.
Adapun keuntungan yang diperoleh :
1.

Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaporan.

2.

Tidak terjadi keterlambatan pada saat proses pengolahan data
dan penyampaian informasi.

3.

menghasilkan Komputerisasi Sistem Akuntansi Arus Kas,
kemudian pengeluaran kas serta pembuatan laporan-laporan
akuntansi yang relevan selanjutnya menghasilkan laporan
keuangan.

5.2

Saran
Dengan mempertimbangkan banyak hal penulis hanya dapat
memberikan masukan-masukan atau saran yang mungkin dapat diperlukan
dan dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Adapun saran-saran yang
diajukan sebagai beikut :
1.

Peningkatan sumber daya manusia yang dapat mengelola data dengan
komputer, untuk hal ini maka diperlukan pelatihan khusus pada
karyawan yang diserahi tugas mengelola data.

2.

Pada

pengelola

system

informasi

harus

selalu

menjaga

kesinambungan akan prosedur kerjanya.
3.

Semua pihak Hotel Pati dengan selesainya pembuatan sistem
informasi ini bearti langkah yang harus diambil adalah melihat
perbandingan aplikasinya dengan sistem yang telah diterapkan.
Sehingga bias mendapatkan masukan terhadap sistem yang telah
dibuat.

4.

Dalam laporan Proyek Akhir ini penulis membuat alternatif
pembuatan sistem baru yang selama ini belum pernah dibuat yaitu
Komputerisasi Sistem Akuntansi Arus Kas yang mampu mengolah
data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat sehingga
mempermudah proses pelaporan keuangan.
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