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BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis

dapat mengambil kesimpulan dan coba memberikan saran-saran yang mungkin

dapat dipergunakan oleh Bank dalam meningkatakan kegiatan usahanya.

A. Kesimpulan

1. PT Bank Riau Kepri Capem Tanjung Batu merupakan perusahaan

perbankan yang bergerak dibidang jasa yang teletak dijalan Merdeka

nomor 14 Tanjung Batu, Kab. Karimun sebagai PT Bank Cabang

Pembantu.

2. Pengakuan pendapatan pada PT Bank Riau Kepri Capem Tanjung batu

menggunakan metode accrual basis yang mana pengakuan pendapatan

diakui pada saat terjadinya transaksi. Penentuan suatu dasar untuk

pengakuan pendapatan sangat ditentukan oleh sifat dan jenis perusahaan,

ada beberapa cara pengakuan pendapatan yaitu: pengakuan pendapatan

saat penjualan, pengakuan pendapatan setelah penyerahan, dan pengakuan

pendapatan untuk transaksi penjualan.penerapanya tersebut sesuai

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23tentang Pendapatan.

3. Pengakuan beban pada PT Bank Riau Kepri Capem Tanjung Batu

menggunakan metode accrual basis yang mana beban dilaporkan pada

saat beban terjadi transaksi tanpa memperhatikan arus kas keluar dalam

usaha penghasilan pendapatan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan laba

rugi yang wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
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4. Dalam mengakui suatu pendapatan yang diterima dan beban yang

dikorbankan, masalah pisah batas (cut off) merupakan hal penting yang

perlu diperhatikan. Dasar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa

pendapatan tidak boleh diantisipasi atau secara material dinyatakan terlalu

besar atau terlalu kecil. Seperti halnya pendapatan, masalah pisah batas

juga berlaku untuk biaya. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penerapan

pisah batas (cut off) adalah memastikan bahwa semua biaya yang

terjadinya telah dicatat betul-betul merupakan beban priode bersangkutan.

Untuk keputusan batas tersebut sangat berkaitan dengan pengakuan.

5. Pertangung jawaban untuk waktu jangka pendek maupun waktu jangka

panjang perusahaan tetap mengakui pendapatan dan beban dengan metode

accrual basis secara wajar dan konsisten selama tahun berjalan dengan

menggunakan jurnal penyesuaian pada akhir tahun.

B. Saran

PT Bank Riau Kepri Capem Tanjung batu harus lebih meningkatkan

kinerja dan efektifitas perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Dan dalam laporan keuangan selalu menerapkan Standar Akuntansi

Keuangan agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan PSAK dalam

penerapan akuntansinya. Sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik

serta laporan keuangan yang disajikan oleh perusahan dapat memberikan

gambaran informasi akuntansi yang lebih akurat.


