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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 oleh PT. Pilar 

Agra Prasada yaitu dasar kejadian penting (accrual basis). 

2. Pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. Pilar Agra 

Prasada dilakukan setiap tahun. 

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. Pilar Agra 

Prasada belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2012, 

dimana pendapatan diakui atas dasar berikut: 

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang 

secara signifikan kepada pembeli. 

2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait 

dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian 

efektif atas barang yang dijual. 

3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal 

4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan 

transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan 

5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi 

penjualan tersebut dapat diukur secara andal. 
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Perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2012, 

karena dari kondisi ke-empat dapat dilihat sisi manfaat ekonomi yang diperoleh 

perusahaan dari pendapatan penjualan Beton Kolom dan Panel belum dapat 

dirasakan dikarenakan dari setiap tahunnya perusahaan mengalami keuntungan 

dan kerugian yang tidak signifikan. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan 

PSAK No.23 tentang pengakuan pendapatan yang dilakukan PT. Pilar Agra 

Prasada, maka penulis mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal yang 

dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu: 

1. Untuk meningkatkan penjualan, sebaiknya PT. Pilar Agra Prasada 

melakukan promosi melalui situs jejaring sosial dan membuat website 

untuk memperkenalkan produk yang dimiliki PT. Pilar Agra Prasada 

selain biaya yang akan dikeluarkan untuk promosi ini relatif murah 

sekaligus cepat dan mudah. 

2. Para karyawan harus lebih ahli dalam mengerjakan pekerjaannya, terutama 

tentang cara penghitungan atau mencari pendapatan bersih dan jurnal pada 

saat diakuinya agar perusahaan tidak mengalami penurunan pendapatan 

seperti pada tahun 2014 dan sebaiknya perusahaan tidak tergantung pada 

software yang sekarang dipakai seperti zahir dimana software mempunyai 

banyak kendala seperti rusak/eror pada saat digunakan dan hilang data dan 

yang lainnya. 

3. Sebaiknya bagian gudang lebih memperhatikan jumlah bahan baku yang 

digunakan agar biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kolom dan panel 

biayanya tidak melebihi standar pembuatan kolom dan panel yang sudah 

ditentukan perusahaan. 

4. Sebaiknya perusahaan membuat produk baru seperti pipa drainase dan 

saluran box culvert agar konsumen tidak hanya memesan panel dan kolom 

saja melainkan dari produk yang terbaru. 
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5. Perusahaan harus menetapkan harga jual kolom dan panel minimal setara 

dengan harga pembuatannya agar perusahaan mendapatkan keuntungan 

setiap melakukan penjualan dan tidak mengalami kerugian setiap 

melakukan penjualan kolom dan panel.  

 


