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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta uraian-uraian yang telah 

dikemukakan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa UKM CV. Jasa Prima 

Mustika belum menerapkan  laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

CV. Jasa Prima Mustika menyajikan laporan keuangan hanya membuat 

laporan laba rugi dan neraca saja. Maka, penulis melakukan evaluasi laporan 

keuangan CV. Jasa Prima Mustika yang sesuai SAK ETAP yang terdiri atas 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan.  

Kendala yang dialami oleh UKM CV. Jasa Prima Mustika dalam 

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP antara lain: 

1. Sumber daya yang dimiliki perusahaan relatif kurang memiliki 

kemampuan di bidang akuntansi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

pemilik perusahaan belum mengetahui keberadaan SAK ETAP yang 

dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan 

karyawan bagian keuangan cukup mengerti mengenai dasar-dasar 

akuntansi, akan tetapi untuk pengetahuan yang lebih rinci tentang 

penyusunan laporan keuangan pada umumnya dan/atau laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK ETAP, masih kurang. 

2. Kurangnya peran serta dari Kementrian Koperasi dan UMKM Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam mensosialisaikan secara 
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langsung serta melakukan pelatihan kepada pelaku usaha agar dapat 

memahami dan mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap usaha yang 

dijalankannya.  

 

4.2 Saran 

1. Pemilik CV. Jasa Prima Mustika 

Laporan keuangan yang dimiliki suatu entitas seharusnya mampu 

mencerminkan kondisi keuangan suatu entias. Laporan keuangan CV. Jasa 

Prima Mustika saat ini belum mencerminkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya terjadi, sehingga perlu perbaikan dalam penyusunan laporan 

keuangan. Kehadiran SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat 

memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam menyajikan laporan 

keuangan yang baku (standar). Semoga contoh terapan yang telah penulis 

sajikan dapat menjadi salah satu solusi yang kedepannya akan membantu 

pemilik perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai 

standar. 

2. Dinas Koperasi dan UMKM 

Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia serta mengembangkan kemampuan UMKM dari sisi 

manajerial akuntansi, terutama dengan melakukan sosialisi dan pelatihan 

mengenai SAK ETAP 
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3. Mahasiswa Akuntansi 

Masih banyak UMKM yang belum mengerti dan paham bagaimana 

menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar. Harapannya 

adalah semoga kedepannya mahasiswa akuntansi akan membantu dan 

turut aksi dalam memberikan informasi menegenai penyusunan laporan 

keuangan yang baik dan sesuai standar. 

 


