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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1   Kesimpulan 

    Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan selama proses 

pelaksanaan kerja praktek, maka diperoleh beberapa hasil observasi yang dapat 

disimpulkan yaitu : 

1. Pencatatan transaksi yang sebelumnya diterapkan pada Rina Salon masih 

menggunakan pencatatan di dalam buku dimana pencatatan yang dilakukan 

hanya berhubungan dengan transaksi penjualan saja yang ditulis dalam nota 

pesanan. Sedangkan untuk transaksi pembelian serta transaksi lainnya jarang 

dilakukan pencatatan bahkan bukti transaksi tidak diarsip. 

2. Akibat penggunaan metode pencatatan secara manual yang digunakan 

sebelumnya adalah tidak dapat menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

dapat menggambarkan kondisi usaha pada setiap periode tertentu sehingga 

pemilik usaha tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlah keuntungan 

atau jumlah kerugian yang diperoleh atas bisnis usahanya. 

    Timbulnya beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM Rina Salon 

harus diatasi dengan cara merancang sebuah sistem pencatatan akuntansi berbasis 

komputer dimana sistem yang dirancang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

usaha salon. Dalam proses implementasi sistem yang telah dilakukan kepada 

karyawan salon dapat diketahui bahwa sistem telah diimplementasikan dengan 

baik serta sistem ini dirancang untuk bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan 

yang bisa dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan 

terhadap usaha di masa yang akan datang. 
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7.2   Saran 

   Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di poin 7.1 tentang kesimpulan, 

maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pemilik usaha Rina Salon yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan penginputan seluruh transaksi yang terjadi setiap hari secara 

konsisten ke dalam sistem serta didukung juga dengan kegiatan mengarsip 

semua bukti transaksi. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat menggambarkan kondisi perusahaan pada saat ini serta seluruh akun – 

akun yang  terdapat di dalam sistem dapat menghasilkan nilai – nilai yang 

akurat berdasarkan transaksi yang terjadi. 

2. Sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang sebaiknya digunakan secara 

konsisten dengan tujuan agar pemilik usaha dapat mengetahui jumlah nominal 

penerimaan dari rincian transaksi penjualan dan jumlah nominal pengeluaran 

dari rincian transaksi pembelian yang terjadi pada kegiatan operasional usaha 

salon yang dapat digunakan oleh pemilik usaha sebagai dasar dalam proses 

pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya. 

 

 

7.3   Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti atau Rekomendasi 

 Berdasarkan uraian kesimpulan dan uraian saran yang telah dijelaskan 

masing – masing pada poin 7.1 dan poin 7.2, maka penulis akan memberikan 

beberapa rekomendasi kepada usaha salon dengan tujuan untuk meningkatkan 

kinerja operasional serta kinerja keuangan usaha di masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang. Beberapa rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 
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1. Karyawan salon sebagai pengguna sistem diharapkan dapat mempelajari 

kembali secara lebih dalam mengenai sistem pencatatan akuntansi yang telah 

dirancang sebagai dasar untuk melakukan kegiatan input atas seluruh transaksi 

yang terjadi pada kegiatan operasional usaha. Hal tersebut akan memberikan 

serta meningkatkan kemampuan pemilik usaha dalam proses pengambilan 

keputusan karena kegiatan input transaksi yang dilakukan oleh karyawan salon 

akan menghasilkan sebuah laporan keuangan pada akhir periode tertentu. 

2. Dalam proses perancangan sistem yang telah dilakukan oleh penulis, masih 

terdapat kekurangan di dalam sistem yang dirancang yaitu tidak tersedianya 

form penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, diharapkan untuk 

pemilik usaha maupun karyawannya agar dapat menyampaikan kesulitan atau 

keluh kesah yang dialami selama proses penggunaan sistem dengan tujuan agar 

dapat dilakukan tindakan perbaikan di masa yang akan datang. 
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