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BAB VI

PENUTUP

Dari hasil pembahasan mengenai penerapan dan praktek akuntansi pada

usaha toko pakaian di Plaza Sukaramai Pekanbaru maka akan ditarik kesimpulan

dan mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan suatu masukan untuk

pengembangan usaha bagi pengusaha toko pakaian.

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya pengusaha toko pakaian tidak memiliki saham di pasar

modal, sehingga bisa menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatannya.

2. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP) laporan keuangan bertujuan bagi pengguna eketernal

yaitu untuk meminjam uang ke bank, tetapi pengusaha toko pakaian

sebagian besar tidak membuat laporan keuangan tidak bertujuan

meminjam uang ke bank.

3. Toko pakaian di Plaza Sukaramai tidak memiliki laporan keuangan

lengkap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

4. Pada umumnya pengusaha toko pakaian sudah membuat dan menerima

bukti transaksi.

5. Dalam penerapan business entity concept atau konsep kesatuan usaha,

seluruh usaha toko pakaian tidak melakukan pemisahan pencatatan antara

keuangan usaha dengan rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa usaha
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toko pakaian ini belum menerapkan business entity concept dalam

menjalankan usahanya.

6. Dalam Going concern, usaha toko pakaian di Plaza Sukaramai Pekanbaru

telah melakukan perhitungan laba rugi yang digunakan untuk mengetahui

kelancaran dan kemajuan usaha secara terus menerus dan berkembang.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha toko pakaian ini sudah

menggunakan Going concern dalam menjalankan usahanya.

7. Dasar pencatatan dalam akuntansi terbagi dua yaitu dasar cash dan accrual

dari hasil penelitian tentang usaha yang mempunyai bukti piutang maka

dapat diketahui hanya sebagian pengusaha toko pakaian yang melakukan

pencatatan dasar accrual. Pencatatan dilakukan apabila terjadi penerimaan

kas dan pengeluaran kas. Sedangkan pencatatan yang sesuai konsep

akuntansi adalah dasar accrual dimana pengaruh transaksi dicatat dan

diakui pada saat terjadinya transaksi bukan saat penerimaan atau

pengeluaran kas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan pengusaha

toko pakaian belum sesuai dengan konsep dasar pencatatan akuntansi.

8. Dalam melakukan perhitungan laba rugi pada umumnya usaha toko

pakaian mempunyai periode waktu yang sama tentang periode perhitungan

laba rugi dimana seluruh responden melakukan perhitungan laba rugi

periode satu hari sekali. Komponen laba rugi pada usaha toko pakaian

yaitu dari penjualan/pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang

dikeluarkan. Hal ini sudah sesuai dengan time period.
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9. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi yang

dilakukan pengusaha toko pakaian di Plaza Sukaramai Pekanbaru belum

sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Karena masih ada pengusaha yang

belum menerapkan SAK ETAP.

B.  Saran

1. Bagi para pengusaha yang belum membuat laporan keuangan yang

lengkap sesuai dengan SAK ETAP, maka sebaiknya diterapkan untuk

dimasa yang akan datang.

2. Bagi para pengusaha yang belum menerapkan business entity concept

maka sebaiknya diterapkan dengan cara melakukan pemisahan antara

keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga hal ini untuk mengetahui

laba bersih selama satu periode.

3. Sebaiknya para pengusaha toko pakaian menggunakan dasar pencatatan

accrual dimana dasar ini yang sesuai dengan dengan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dasar akrual

ini mencatat saat terjadi transaksi bukan pada saat terjadinya penerimaan

atau pembayaran kas.

4. Seharusnya dalam penerapan akuntansi, pengusaha toko pakaian harus

sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).


