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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

Setelah wawancara dan pengamatan berkala dari sistem akuntansi yang 

diterapkan pada Anda’s Beauty Lounge, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Anda’s Beauty Lounge belum mempunyai sistem pencatatan dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

2. Dokumentasi Anda’s Beauty Lounge tidak dicatat dengan secara rinci dan 

berkala sehingga tidak diketahui transaksi apa saja yang terjadi. 

3. Dengan adanya sistem akuntansi yang dibuat, adanya dampak positif bagi 

Anda’s Beauty Lounge, yaitu: 

a. Adanya laporan keuangan sederhana sesuai standar akuntansi 

disetiap bulannya yang memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan. 

b. Menyampaikan informasi operasional dan keuangan perusahaan 

yang jelas. 

c. Transaksi operasional seperti pendapatan dan biaya tercatat secara 

detil. 

 

7.2 Saran 

 Saran untuk Anda’s Beauty Lounge setelah selesainya proses kerja pratik 

ini yaitu: 

1. Sistem akuntansi yang disusun untuk Anda’s Beauty Lounge diharapkan 

dapat digunakan dalam jangka panjang agar bisa membantu 

mengembangkan usaha dan adanya penyusunan laporan keuangan agar 

pemilik bisa mengetahui kondisi serta menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Pengguna diharapkan mencatat semua transaksi yang terjadi ke dalam 

sistem dengan tepat dan sesuai dengan kondisi aktual perusahaan 

didukung juga dengan bukti transaksi. 
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3. Pembaharuan sistem perlu dilakukan apabila adanya perubahan pada usaha 

yang menyebabkan sistem yang dirancang menjadi kurang sesuai. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

  Pembaharuan ataupun perkembangan yang diperlukan pada sistem yang 

dibuat untuk kebutuhan Anda’s Beauty Lounge, sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat belum bisa menyusun laporan selain laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi. Kedepannya apabila diperlukannya 

laporan arus kas, dapat dilakukan pembaharuan sistem. 

2. Sistem yang dibuat masih belum mempertimbangkan perhitungan dan 

pelaporan pajak peraturan yang berlaku.  

3. Pengguna harus membuat jurnal penutup di akhir periode supaya sistem 

bisa beroperasi dengan efektif. Kedepannya diaharapkan bisa dilakukan 

pembaharuan pada sistem sehingga pemindahan saldo dapat berjalan 

secara otomatis. 
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