
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

Toko Teo Nailart Studio merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang 

jasa yaitu jasa menghias dan perawatan kuku yang dikategorikan sebagai UMKM. 

Teo Nailart Studio tidak mempunyai pencatatan yang tepat, pencatatan toko ini 

hanya fokus pada penerimaan dan pengeluaran kas yang diinput ke Microsoft 

Excel secara sederhana. Selain itu, pencatatan tidak sesuai dengan tanggal 

terjadinya transaksi, karena kadang kala pemilik lupa untuk menginput transaksi 

yang telah terjadi. Teo Nailart Studio juga tidak melakukan penyesuaian dan 

menghitung berapakah modal yang telah pemilik keluarkan untuk usaha tersebut. 

Dampak dari hal tersebut adalah pemilik tidak mengetahui hasil usaha atas 

kegiatan usahanya. Pencatatan Toko Teo Nailart Studio yang tidak akurat maka 

tidak dapat mencerminkan keadaan finansial yang sebenarnya, sehingga pemilik 

terpengaruh dalam pengambilan keputusan.  

Pelaksanaan pengimplementasian sistem pencatatan akuntansi melalui 

Microsoft Access 2016 terhadap Toko Teo Nailart Studio membuat pemilik dapat 

menyadari kondisi usaha yang terjadi melalui laporan keuangan yang dihasilkan 

dari sistem tersebut. Teo Nailart Studio menjadi lebih teratur, efektif, dan efesien 

dalam pencatatanya melalui sistem Microsoft Access dibanding dengan 

sebelumnya yang menggunakan Microsoft Excel. Kehadiran sistem ini bertujuan 

untuk memudahkan pemilik baik dalam memahami kondisi usahanya maupun 

dalam pengambilan keputusan.  
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7.2 Saran 

Saran yang mampu penulis berikan dalam proyek ini terhadap Toko Teo 

Nailart Studio berupa: 

1. Pentingnya pemahaman konsep akuntansidan sistem pencatatan yang 

diterapkan. 

2. Pencatatan transaksi harus dicatat pada tanggal terjadinya transaksi. 

3. Diharapkan penerapan secara rutin atas sistem yang dirancang. 

4. Kekayaan usaha dan kekayaan pribadi dapat dipisahkan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Berdasarkan kerja praktek yang dilaksanakan, penulis memberikan 

beberapa catatan yang hendak ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Tidak terdapat laporan perubahan ekuitas dan catatan atas keuangan, 

maka diharapkan dapat ditambahkan di masa yang akan datang. 

2. Sistem yang dirancang tidak memiliki sistem perpajakan. 
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