
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba 

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Kesimpulan tersebut perlu 

dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang dapat dijadikan bahan 

pengetahuan dari masalah yang dibahas dan saran-saran diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan menentukan pengakuan pendapatan perusahaan.  

 

5.1  Simpulan  

1. Dasar pencatatan pengakuan pendapatan yang digunakan Perum Damri yaitu 

dasar akrual (accrual basis), accrual basis merupakan dasar pengakuan 

pendapatan dimana pendapatan dari penjualan barang atau jasa diakui pada 

periode terjadinya transaksi, meskipun kas belum diterima perusahaan, 

transaksi telah dicatat dan diakui sebagai pendapatan perusahaan. 

2. Metode pengakuan pendapatan perusahaan yang digunakan oleh Perum Damri 

yaitu metode akrual penuh, metode tersebut telah sesuai dengan metode yang 

dikemukakan oleh Stice, James D bahwa metode akrual penuh adalah suatu 

metode akuntansi yang mengakui penerimaan kas dan pendapatan diterima 

dimuka sebelum suatu kontrak diselesaikan. 

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Perum Damri telah 

sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2010, dimana pendapatan diakui atas 

dasar berikut : 

a) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan denngan transaksi 

tersebut akan diperoleh entitas; dan 

b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 



 
 

 
 

5.2  Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan 

PSAK No. 23 tentang pengakuan pendapatan yang dilakukan Perum Damri, maka 

penulis mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam 

batas kemampuan penulis, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaiknya Perum Damri 

menambah fasilitas dari beberapa bus. Sepert dari bus non air conditioner 

menjadi air conditioner, dan mengganti beberapa unit bus yang sudah tidak 

layak pakai dengan bus-bus yang baru sehingga dapat menarik perhatian 

masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi Perum Damri. 

2. Sebaiknya Perum Damri lebih meningkatkan pendapatan agar tidak terjadi 

penurunan di setiap tahunnya, oleh karena itu diharapkan Perum Damri agar 

mempertahankan penggunaan assetnya untuk meningkatkan pendapatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


