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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 Cosmic

clothes yaitu dasar kejadian penting (cash basis).

2. Pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Cosmic clothes

dilakukan setiap hari. Hasil penjualan dalam satu hari akan disimpan pada

laci kasir dan akan disetorkan pada pagi hari ke bagian keuangan

perusahaan, dan akan di jurnal pada setiap akhir bulan.

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Cosmic clothes

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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5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan

PSAK No.23 tentang pengakuan pendapatan yang dilakukan Cosmic clothes,

maka penulis mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal yang dianggap

perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu:

1. Untuk pihak perusahaan

a. Untuk meningkatkan penjualan, sebaiknya Cosmic Clothes lebih giat

melakukan promosi melalui situs jejaring sosial karena biaya yang

akan dikeluarkan untuk promosi ini relatif murah dan dapat sering

dilihat oleh konsumen secara online.

b. Sebaiknya bagian gudang lebih memperhatikan kerapihan stock barang

sehingga memudahkan untuk mencari stock sesuai size yang

diinginkan konsumen, sehingga pelayanan terhadap konsumen bisa

lebih cepat.

c. Sebaiknya perusahaan memperhatikan dan mengurangi biaya-biaya

yang akan dikeluarkan dan mengontrol pengeluran biaya agar

perusahaan mengalami kondisi yang lebih baik.

2. Bagi penulis selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya

yang tertarik meneliti tentang laporan tugas akhir ini, yaitu:

a. Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti

lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini agar

hasilnya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses

pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga

penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya

diharapkan ditunjang juga dengan wawancara dengan sumber yang

kompeten dalam kajian penelitiannya.


