
 
 

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 CV. 

Mirzatama Raya yaitu accrual basis dimana pendapatan diakui pada 

saat terjadinya transaksi. 

2. Pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh 

CV.Mirzatama Raya dilakukan setiap terjadinya transaksi. Hasil 

penjualan pada setiap transaksi akan dihitung pada akhir bulan. 

Dimana pada akhir bulan seluruh transaksi dengan kegiatan 

operasional dan kegiatan lainnya digabungkan dan akan masik 

kedalam kas perusahaan yang dipegang oleh bagian keuangan maupun 

kedalam rekening bank. 

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh CV. 

Mirzatama Raya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 

Tahun 2010, dimana pendapatan diakui atas dasar berikut : 

a. Untuk Penjualan Barang 

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan 

barang secara signifikan kepada pembeli; 



 
 

2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya 

terkait dengan kepemilikan barang atau melakukan 

pengendalikan 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. 

b. Untuk Penjualan Jasa 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 

2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan 

transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; 

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir 

periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan 

4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk 

menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara 

andal. 

Perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2010, 

karena dari seluruh kondisi diatas terdapat biaya yang tidak memiliki bukti 

pengeluaran biaya tersebut dan tidak dapat diukur secara andal. 

5.2. Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas pengakuan 

pendapatan yang diterapkan berdasarkan PSAK No.23 yang dilakukan 

CV.Mirzatama Raya, maka penulis mencoba member saran-saran atas berbagai 

hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan penjualan, sebaiknya CV. Mirzatama Raya 

melakukan pemasaran melalui media elektronik maupun media cetak 

meskipun menambah biaya akan tetapi bisa berdampak lebih bagi 

perusahaan untuk mencapai target laba setiap tahunnya. 



 
 

2. Sebaiknya pihak manajemen memperhatikan biaya lain-lain yang 

tidak memiliki bukti pengeluaran biaya agar biaya tersebut dapat 

dirinci secara jelas dan diukur secara andal. 

3.  Sebaiknya pihak manajemen dapat mengurangi biaya yang terkait 

dengan proses produksi barang agar perusahaan tidak mengeluarkan 

biaya yang terlalu tinggi. 

 


