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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT An Namiroh Travelindo mencatat semua pengeluaran dan penerimaan kas 

dalam laporan harian.  

2. Definisi dan pengakuan pendapatan pada PT An Namiroh Travelindo sudah 

sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk beban, pengakuannya dianggap 

tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak pernah melakukan proses mengakru 

beban yang seharusnya mengalami penyesuaian.  

3. PT An Namiroh Travelindo tidak melakukan proses menjurnal sehingga tidak 

memiliki laporan keuangan. Tidak adanya laporan keuangan ini membuat 

manajemen kesulitan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan 

berapa besarnya laba atau rugi yang dihasilkan selama 1 tahun.  

4. Laporan laba rugi tahun 2017 pada PT An Namiroh Travelindo disusun 

berdasarkan rekapan laporan harian selama 2017 kemudian diolah melalui 

siklus akuntansi mulai dari menjurnal, memposting, melakukan penyesuaian 

hingga menjadi laporan laba rugi. 

5. Pencatatan yang dilakukan dalam laporan harian merupakan implementasi dari 

metode basis kas. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam SAK ETAP (Paragraf 2.33), di mana entitas harus menyusun laporan 

keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang bisa 

diterapkan perusahaan, diantaranya adalah PT An Namiroh Travelindo harus 

melakukan proses pencatatan transaksi mulai dari menjurnal, posting ke buku besar, 

neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga menjadi laporan keuangan, khususnya 

laporan laba rugi. Hal ini diharapkan akan memudahkan perusahaan untuk 
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mengetahui kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan untuk 

meningkatkannya. Untuk melakukan proses pencatatan tersebut, perusahaan perlu 

merekrut staf yang memiliki pengetahuan dalam ilmu akuntansi. Selain itu, 

penggunaan sistem yang terkomputerisasi juga bisa mengurangi pemakaian kertas 

dan diharapkan prosedur akan berjalan lebih efektif dan efisien.  




