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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari wawancara dan observasi pada Lina Salon tentang sistem 

pencatatan akuntansi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Lina Salon selama ini melakukan pencatatan keuangan secara manual yaitu 

dengan mencatat setiap terjadinya transaksi kedalam buku. Dengan 

pencatatan secara manual, pemilik tidak mampu menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku. 

2. Pencatatan sistem akuntansi secara manual tidak mampu menggambarkan 

kapasitas usaha yang sesungguhnya, sehingga dapat dinilai bahwa 

pencatatan tidak efektif dan efesien. Keuntungan yang dihasilkan juga tidak 

mampu menjadi alat dalam mengambil keputusan bisnis kedepannya. 

3. Pemilik jarang melakukan pengontrolan terhadap persediaan barang dagang 

usahanya, karena Lina Salon tidak melaksanakan pencatatan akuntansi yang 

benar. 

4. Pelaksanaan implementasi sistem pencatatan akuntansi dengan 

menggunakan program Microsoft Office Access, Lina Salon mampu 

membuat laporan keuangan perusahaan sesuai dengan pedoman standar 

akuntasi yang berlaku dan mudah dimengerti oleh pemilik usaha serta 

memudahkan pemilik mengambil keputusan untuk usaha kedepanya. 

Penggunaan sistem pencatatan akuntansi yang dirancang oleh peneliti 
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berjalan dengan baik dan untuk mencapai hasil yang maksimal, akan terus 

dilakukan evaluasi. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi dan kesimpulan dalam kerja praktik ini, maka 

berikut ini beberapa saran atau masukan untuk pihak Lina Salon: 

1. Lina Salon sebaiknya melakukan penerapan secara berkelanjutan pada 

sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan agar mampu 

mendapatkan informasi yang akurat. 

2. Lina Salon sebaiknya menyimpan dengan rapi semua bukti-bukti transaksi 

yang terjadi dalam aktivitas operasional usaha. Bukti-bukti tersebut dapat 

berupa nota pembelian barang. 

3. Lina Salon seharusnya melakukan pencatatan seluruh transaksi pembelian 

barang dagang dan penjualan barang dagang yang terjadi secara rutin agar 

pemilik mengetahui total persediaan yang masuk, keluar dan sisa 

persediaan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Dalam perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan 

program Microsoft Office Access ini pasti ada kekurangan dan kelemahan yang 

masih harus diperbaiki. Salah satu kelemhan sistem ini adalah sistem ini tidak ada 

menu khusus dalam menghitung pajak. Dengan sistem yang dirancang ini masih 

memerlukan saran, evaluasi dan perubahan untuk menjadi sistem yang mampu 

membantu pengguna mengelola aktivitas operasional bisnisnya. 
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