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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

 Salon Osh telah beroperasi sekitar lima tahun namun masih manual 

dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan dan tidak efektif. Pencatatan 

akuntansi yang dilakukan berupa mencatat semua transaksi pada buku catatan dan 

menjadikan patokan dalam mengukur perkembangan usaha. Pemilik Salon Osh 

juga memiliki kesulitan dalam melihat perkembangan usaha seperti melihat 

laporan laba rugi periode tertentu, total setoran modal yang telah ditanam ataupun 

bahkan tidak dapat mengetahui total aset yang dimiliki. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah sistem akutansi yang dapat membantu pemilik Salon Osh 

dalam mengatasi masalah ini.  

 Sistem akuntansi yang dirancang penulis menggunakan aplikasi 

microsoft access tahun 2010 dengan menu-menu yang sederhana agar dapat 

mempermudah penggunaannya. Dengan adanya sistem yang dirancang, 

diharapkan dapat membantu pihak Salon Osh dalam mempermudah pencatatan 

transaksi keuangan. Selain itu, diharapkan dapat membantu pihak Salon Osh 

khususnya pemilik dan manajemen untuk mendapatkan informasi keuangan 

secara mudah dan akurat. Informasi keuangan yang disediakan juga dapat 

membantu pihak Salon Osh dalam menilai perkembangan serta pengambilan 

keputusan. 

 

 

 

Juniyanti. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Salon Osh. 
UIB Repository©2019



55 

 

Universitas Internasional Batam 

7.2 Saran 

 Setelah penyerahan dan implementasi sistem yang telah dibuat, penulis 

ingin memberikan saran kepada pihak Salon Osh untuk kebaikan kedepannya. 

Saran tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Diharapkan dapat menggunakan sistem akuntansi yang dirancang secara 

terus menerus agar pemilik dapat memiliki laporan yang dapat membantu 

pemilik melihat perkembangan usaha. 

2. Sistem yang telah dirancang diharapkan hanya diakses oleh orang yang 

memiliki tanggungjawab dan pengertian atas sistem tersebut agar tidak 

terjadi manipulasi data atau penghapusan data yang telah diinput.  

3. Pihak pembukuan Salon Osh selalu memperhatikan perkembangan 

sistem yang digunakan dengan perkembangan zaman agar sistem dapat 

selalu berfungsi efektif dan akurat. 

4. Pihak pemilik dan pembukuan Salon Osh dapat mempelajari dasar-dasar 

akuntansi agar mampu membaca laporan keuangan dan setiap transaksi 

yang diinput dengan baik dan benar.  

 

7.3 Catatan Yang Perlu Ditindaklanjuti 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan 

pada sistem pencatatan dan pelaporan yang telah dibuat. Keterbatasan atas sistem 

yang telah dirancang antara lain.  

1. Belum memiliki laporan perhitungan pajak. 

2. Penyusutan aktiva yang masih menggunakan jurnal manual tidak 

otomatis setiap bulan. 
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