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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan  

Penulis telah mengetahui pencatatan yang sudah dilakukan  pada Stars 

Auto Care 99, menganalisis transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2014, dan 

mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait dengan penyusunan laporan 

keuangan pada Stars Auto Care 99. Kesimpulan dari observasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh bagian administrasi pada 

Stars Auto Care 99 masih sangat sederhana, yaitu hanya mencatat 

transaksi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan tanpa adanya 

tambahan informasi lain seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

perubahan ekuitas sehingga laporan keuangan yang dihasilkan Stars 

Auto Care 99 belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum. 

2. Penyusunan laporan keuangan pada Stars Auto Care 99 periode 

Januari 2014 yang berbasis SAK ETAP meliputi laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Stars Auto Care 99 selama 

Bulan Januari 2014 mengalami keuntungan dengan memperoleh laba 

bersih sebesar Rp 3.877.355,83 yang mengakibatkan ekuitas pemilik 

mengalami kenaikan menjadi Rp 1.378.498.501,67. 
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2.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi pada Stars Auto Care 99, penulis memberikan 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pencatatan akuntansi pada Stars Auto Care 99 tidak hanya 

mencatat kas masuk dan kas keluarnya saja, tetapi memberikan 

informasi tambahan lain seperti laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, dan neraca agar pemilik dapat mengetahui secara keseluruhan 

mengenai posisi keuangan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki 

perusahaan. 

2. Diharapkan agar perusahaan dapat terus melanjutkan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini sangat 

bermanfaat karena dengan dibuatnya laporan keuangan, pemilik 

dapat menganalisis dan mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan, serta laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai 

salah satu syarat pengajuan pinjaman kepada pihak bank sehingga 

perusahaan dapat menambah modal usaha dan dapat dengan mudah 

mengembangkan usahanya dalam menghadapi pesaing. 

3. Perusahaan sebaiknya menambah jumlah tenaga kerja, khususnya 

tenaga kerja yang kompeten di bidang akuntansi dengan tujuan  untuk 

memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

 

 


