
 

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 

Dari hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis, maka dapat di simpulkan bahwa 

Unit Usaha swamitra telah memenuhi standar akuntansi sesuai dengan PSAK No.23 

mengenai pengakuan pendapatan, dan dapat dikatakan Swamitra telah mengakui pendapatan 

berupa bunga tersebut sebagaimana mestinya. Lembaga keuangan apapun, perlu konsistensi 

dalam metode pengakuan pendapatan agar lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan 

mikro seperti Unit Usaha Swamitra dapat membandingkan kinerja operasinya dari periode ke 

periode sebagai bahan pengambilan keputusan dalam keuangan. 

Dalam hal perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan hal ini dapat dilihat 

dari beberapa kriteria yang sudah di penuhi sebagai berikut : 

1. SWAMITRA memperoleh manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan simpan 

pinjam yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan persentase bunga tertentu, 

yakni 2% per bulan pada periode tahun 2011 dan 2012 sehingga Swamitra 

memperoleh pendapatan bunga sebesar persentase yang di tetapkan. 

2. SWAMITRA mengetahui seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh, yaitu 

Rp.600.000 perbulan dengan asumsi besar pinjaman pokok yaitu Rp.30.000.000 

dalam jangka waktu pinjaman satu tahun (12 bulan). Pendapatan tersebut dapat 

diukur dengan persentase bunga yang ditetapkan. 

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh SWAMITRA telah sesuai 

dengan PSAK No.23 Tahun 2009, dimana pendapatan SWAMITRA diakui pada saat 

direalisasi dan dihasilkan. 



4. Unit Usaha Swamitra khususnya unit simpan pinjam, dalam pada metode pengakuan 

pendapatannya menggunakan accrual basis sehingga dapat menghitung laba rugi 

secara wajar serta dapat mengakui pendapatan meskipun uang belum diterima, 

dengan demikian kinerja dari Unit Usaha Swamitra dapat terlihat yaitu apakah baik 

atau tidak. 

 

5.2 Saran 

          Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan PSAK No.23 

tentang pengakuan pendapatan Unit Usaha Swamitra , maka penulis mencoba member saran-

saran atas berbagai hal yang di anggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu : 

1. Para karyawan harus lebih ahli dalam mengerjakan pekerjaannya, terutama tentang 

cara penghitungan bunga, pokok secara manual, supaya tidak terlalu tergantung pada 

software yang dimana software banyak kendalanya seperti rusak, hilang dan lainnya. 

2. Unit Usaha Swamitra memiliki beberapa produk yang belum terlalu di kenal oleh 

masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Unit Usaha Swamitra  perlu lebih gencar untuk 

mengenalkan kepada masyarakat, shingga hal ini dapat mengoptimalkan pendapatan 

yang di peroleh Unit Usaha Swamitra. 

 

 


