
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha 

Maharani Wedding Organizer, diketahui bahwa tempat usaha belum memiliki 

pencatatan laporan yang handal. Maharani Wedding Organizer menggunakan 

pencatatan manual berupa buku catatan penerimaan customer dan nota-nota yang 

dikumpulkan dari penerimaan dan pengeluaran kas. Observasi tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa pemilik usaha tidak mengetahui secara pasti dan 

akurat keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan usahanya. 

Kunjungan dan implementasi yang telah dilakukan menghasilkan sistem 

pencatatan akuntansi yang memadai. Sistem akuntasi berbasis komputerisasi 

dibuat menggunakan program Ms. Office yaitu Ms. Access. Sistem Ms. access 

tersebut dapat menyajikan laporan keuangan secara otomatis dan akurat. Laporan 

laba rugi dan laporan posisi keuangan dapat dengan mudah diketahui oleh pemilik 

dengan memasukkan periode tertentu. 

Maharani Wedding Organizer merupakan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa, maka sistem yang dibutuhkan berhubungan dengan transaksi jasa. 

Transaksi yang diinput kedalam form pendapatan, pembelian, pengeluaran kas, 

dan form lainnya akan otomatis muncul didalam bagian laporan keuangan. 

Setelah sistem pencatatan akuntansi diimplementasi maka proses 

penginputan transaksi menjadi lebih efisien. Maharani Wedding Organizer  dapat 
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menyajikan laporan laba rugi dan posisi keuangan yang akurat dan handal setiap 

bulannya untuk mengetahui kondisi keuangan dan dapat mengembangkan usaha.  

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktik, terdapat beberapa saran yang diberikan 

kepada Maharani Wedding Organizer sebagai bahan pertimbangan yaitu: 

1. Maharani Wedding Organizer sebaiknya terus menerapkan sistem 

pencatatan akuntansi yang telah dirancang secara berkelanjutan agar 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan handal sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan. 

2. Maharani Weding Organizer sebaiknya mengumpulkan nota-nota di 

tempat yang seharusnya agar tidak terjadi kehilangan. 

3. Maharani Weding Organizer sebaiknya langsung menginput transaksi 

yang terjadi kedalam sistem agar tidak terjadi lupa catat. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Berdasarkan hasil perancangan sistem pencatatan akuntansi, terdapat 

beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti antara lain: 

1. Maharani Wedding Organizer per tanggal 20 Februari 2019 telah 

membuka usaha salon dan spa, tetapi sistem yang diimplementasikan 

oleh penulis menggunakan hanya wedding oraganizer, kedepannya 

penelitian dapat membantu usaha ini untuk menambah pendapatan salon 

dan spa. 
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