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BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil pembahasan mengenai analisis penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan 

keuangan UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru, maka penulis menarik kesimpulan 

dan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk 

perkembangan laporan keuangan UMKM CV. Mahkota Motor dibidang penyajian 

laporan keuangannya. 

A. Kesimpulan 

UMKM CV. Mahkota Motor belum dapat menghasilkan informasi keuangan 

yang layak, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan hanya sebatas kepentingan 

pemilik usaha. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang 

dilakukan oleh CV. Mahkota Motor belum sesuai dengan SAK EMKM, hal ini juga 

dapat dilihat dari beberapa temuan yang penulis dapat dari hasil penelitian, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. 

2. Membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi hanya untuk 

kepentingan membayar pajak dan syarat administratif bank. 

3. Tidak memiliki saham di pasar modal. 

4. Menggunakan biaya historis dalam dasar pengukuran laporan keuangannya. 
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5. Sudah membuat dan menerima bukti transaksi. 

6. Tidak membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM). 

7. Belum mengatur secara jelas tindakan yang dilakukan terhadap piutang 

macet. 

8. Menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) dalam 

pencatatan persediaannya. 

9. Menggunakan pencatatan aktiva tetap, dicatat sebesar biaya perolehan atau 

baiay historis, dan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan 

aktiva tetapnya. 

10. Tidak mencatat transaksi kewajiban pajak, cara perhitungan dan 

persentasenya dalam jurnal transaksi. 

11. Mengakui pendapatan dan beban saat terjadinya yaitu menggunakan dasar 

akrual (accrual basic). 

12. Tidak membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

B. Saran 

Keterbatasan penelitian ini adalah ketidaksesuaian penyajian laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi yang dilakukan oleh CV. Mahkota Motor dengan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), 

serta tidak adanya catatan  atas laporan keuangan. 

Saran dalam penelitian ini adalah : 
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Peneliti selanjutnya diharapkan lebih detail dalam mewawancarai pihak 

perusahaan dan berusaha mendapat informasi lengkap sehingga dapat menentukan 

metode yang benar-benar tepat dalam penyusunan laporan keuangan. 

Saran untuk CV. Mahkota Motor sebaiknya menambah tenaga ahli atau 

memberi pelatihan kepada tenaga kerja yang khusus menangani bagian keuangan, 

agar dapat memudahkan dalam proses penyesuaian laporan keuangan sesuai SAK 

EMKM. Sehingga pihak internal memperoleh informasi yang sesuai SAK EMKM 

dan memudahkan pihak eksternal dalam memahami laporan keuangan perusahaan 

dalam melancarkan aktivitas antara kedua pihak atau lebih. Saran lainnya yaitu : 

1. Sebaiknya membuat laporan keuangan lengkap yaitu laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM). 

2. Sebaiknya membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) agar dapat menyediakan informasi keuangan yang 

lebih lengkap dan andal. 

3. Sebaiknya mengungkapkan secara penuh kebijakan akuntansi signifikan 

pada catatan atas laporan keuangan, maka sebaiknya dibuat catatan atas 

laporan keuangan yang memuat tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan 

perusahaan sebagai acuan bagi pihak eksternal yang berkepentingan dalam 

memahami laporan keuangan perusahaan. 


