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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berkaca pada hasil yang didapat dari proses analisis, observasi atau survey, 

dan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan kepada pemilik tempat usaha, 

didapatkan sebuah kesimpulan yaitu Tampan Barbershop belum mempunyai proses 

pencatatan akuntansi yang layak digunakan, sepanjang ini Tampan Barbershop tidak 

melakukan pencatatan akuntansi secara otomatis melainkan melakukan pencatatan 

pembukuan akuntansi secara manual didalam buku catatan pada setiap transaksi 

penerimaan kas pada jasa yang sudah dikerjakan, dan tidak mencatat keluar masuknya 

persediaan, selain itu pemilik juga tidak dapat mengetahui apakah usahanya dalam 

satu periode tertentu mengalami kondisi laba ataupun rugi. Karenanya itu bisa 

diasumsikan bahwa Tampan Barbershop belum memiliki sebuah laporan keuangan 

yang layak tepat dan mengambaarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

Aplikasi komputer pencatatan akuntansi yang mampu menyajikan laporan 

keuangan dengan mudah dan ringkas dibutuhkan oleh Tampan Barbershop untuk 

mendapatkan data mengenai situasi keuangan yang di dapat dari aktivitas penjualan 

jasa dan untuk membuat keputusan usaha yang tepat kedepannya. Karenanya itu 

penulis membangun aplikasi komputer pencatatan akuntansi menggunakan perangkat 

lunak Microsoft Office Access yang dapat dipahami dan digunakan dengan mudah. 

Aplikasi komputer pencatatan akuntansi yang dibangun nantinya 

disosialisasikan dan diaplikasikan kepada pemilik Tampan Barbershop juga 

Muhammad Akbar Syahwana, Pembangunan dan Penerapan Sistem  Pencatatan Akuntansi pada
Usaha Pangkas Rambut Tampan Barbershop.
UIB Repository ©2019



35 

Universitas Internasional Batam 

melakukan pembimbingan mengenai pengoperasian aplikasi, penginputan catatan 

didalam form, pengertian dasar-dasar akuntansi, dan sosialisasi fungsi dari laporan 

keuangan yang dihasilkan. Sistem pencatatan akuntansi ini sempat mengalami 

beberapa perbaikan dan kesesuainya terhadap kemampuan sumber daya dan kondisi 

yang terdapat di tempat usaha sampai kepada penyempurnaan dan digunakan dengan 

baik. 

Setelah mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi, maka proses 

pencatatan transaksi yang terjadi pada Tampan Barbershop akan lebih efektif, pemilik 

usaha bisa memonitor, arus kas yang masuk dan kas yang keluar. Tampan Barbershop 

mampu menghasilkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dapat 

diandalkan juga bisa dipertanggungjawabkan di periode periode tertentu, disamping 

itu pemilik Tampan Barbershop mampu menyusun langkah langkah yang harus 

diambil dalam mengoperasikan bisnis dengan wawasan yang didapat dari data telah 

tersedia. 

7.2 Saran 

Hal berikut ini adalah beberapa saran yang diberikan yang berkaca dari hasil 

kerja praktek yang sudah dilaksanakan penulis. Diharapkan agar nantinya saran atau 

masukan yang dijabarkan memberi manfaat juga dapat menjadi dasar pertimbangan 

untuk aktivitas usaha kedepannya. Antara lain saran tersebut, yaitu: 

1. Aplikasi yang dibangun dapat membantu efektifitas dari pengoperasian usaha

oleh pemilik usaha itu sendiri, agar  supaya informasi yang dihasilkan oleh 
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laporan keuangan mampu memberikan sifat komparabilitas yang  nantinya 

bisa menjadi landasan pengambilan keputusan di Tampan Barbershop 

7.3    Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Aplikasi Komputer yang sudah diterapkan masih terdapat hal yang kurang dan 

memerlukan perancangan lebih lanjut. Salah satu kekurangan yang perlu di perhatikan 

ialah mengenai efisiensi dalam peng-input-tan data. Hal lainnya yang perlu di 

perhatikan ialah belum hadirnya fitur perhitungan pajak. Pengembangan aplikasi 

komputer pencatatan akuntansi masih diperlukan untuk pengoperasian yang menjadi 

semakin mudah. 
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