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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan kunjungan langsung ke Nina Salon selama penelitian 

dapat disimpulkan bahwa Nina Salon tidak terdapat sistem pencatatan yang 

mendukung aktivitas usahanya secara rinci. Pencatatan yang diterapkan Nina 

Salon hanya mencatat sesederhana mungkin atas transaksi kesehariannya. Pemilik 

Nina Salon sekedar mencatat di dalam sebuah buku uang yang diterima dan 

dikeluarkan secara singkat. Pencatatan akuntansi yang sederhana membuat 

pemilik Nina Salon tidak dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran secara 

rinci. Hambatan bagi pemilik Nina Salon adalah pencatatan sederhana tersebut 

tidak membantu dalam menyajikan laporan keuangan sesuai SAK, sehingga 

pemilik Nina Salon mengalami kesulitan untuk menentukan keputusan. 

Berdasarkan kendala yang dirasakan pemilik Nina Salon, maka penulis 

menyusun sistem yang membantu mengelola pencatatan Nisa Salon sesuai dengan 

SAK. Pemilik dapat melakukan pencatatan dengan mudah karena penulis telah 

menyiapkan sistem berbasis perangkat lunak sesuai kepentingan pemilik Nina 

Salon, sehingga sistem tersebut menghasilkan laporan guna sebagai sumber 

penentuan keputusan. Sistem yang dirancang tersebut memiliki dampak positif 

bagi Nina Salon karena pemilik usaha dapat mencatat seluruh transaksi yang 

mampu menilai kinerja perusahaan. Pemilik Nina Salon dengan mudah dapat 

mengetahui jumlah pendapatan, pengeluaran, serta untung atau rugi usahanya. 

7.2 Saran 

Penelitian yang telah dilangsungkan oleh penulis di Nina Salon 

menerbitkan saran sebagai bahan untuk mengembangkan Nina Salon yaitu sebagai 

berikut:  

1. Setiap bukti transaksi pengeluaran atau pembelian agar dapat diarsip

secara rapi berdasarkan periode terjadinya.
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2. Sistem diharapkan secara rutin untuk diterapkan, sehingga pencatatan

setiap transaksi dapat dicatat dengan akurat dan hasilnya berupa laporan

keuangan dimana informasi yang dihasilkan tersebut harus mendukung

kegiatan penentuan keputusan pemilik Nina Salon.

3. Pemilik Nina Salon dapat mengakses untuk pembaharuan pada sistem agar

sistem tersebut menjadi lebih canggih dan sesuai kepentingan usaha.

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Penelitian yang membuat sistem untuk membantu Nina Salon menghadapi 

masalah usahanya masih terdapat banyak kekurangan, sehingga memerlukan 

tahap improvisasi. Kekurangan yang harus diperbaiki yaitu penambahan laporan 

perubahan modal, arus kas, laporan analisis rasio dan pengalokasian pajak, 

perhitungan diskon, sehingga peneliti selanjutnya bisa mengembangkan sistem 

agar hasilnya menjadi optimal lagi. 
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