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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan observasi dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT.Cakra Sumber Makmur 

terhadap bank garansi didasarkan hanya pada kas keluar dan kas masuk 

karena menggunakan metode cash basis, sedangkan menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 didasarkan pada 

estimasi kewajiban atas jaminan karena menggunakan metode accrual basis.   

2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT.Cakra Sumber Makmur 

terhadap bank garansi tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban 

kontinjensi, dan aset kontinjensi, karena pada pencatatan di PT.Cakra Sumber 

Makmur bank garansi tidak diakui sebagai estimasi kewajiban atas jaminan 

akan tetapi sebagai kas keluar dan kas masuk. Perbedaan pengakuan di atas 

disebabkan karena perbedaan metode pencatatan pada PT.Cakra Sumber 

Makmur dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 57 revisi 2009. PT. 

Cakra Sumber Makmur menggunakan metode cash basis, sedangkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 

menggunakan metode pencatatan accrual basis. Pengukuran nilai wajar bank 
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garansi pada jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan sudah sesuai 

dengan nilai wajar yang berlaku pada umumnya.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran-saran baik bagi PT. 

Cakra Sumber Makmur maupun bagi peneliti selanjutnya. Saran tersebut dapat 

menambah masukan berupa penerapan yang sesuai bagi PT.Cakra Sumber 

Makmur atas perlakuan akuntansi bank garansi dan menambah wawasan serta 

pembelajaran bagi peneliti selanjutnya. 

1. Bagi PT.Cakra Sumber Makmur 

a.  Sebaiknya PT.Cakra Sumber Makmur mengakui kas yang dikeluarkan 

untuk bank garansi sebagai kewajiban diestimasi, karena kas yang 

dikeluarkan tersebut masih menjadi milik PT.Cakra Sumber Makmur 

hanya saja sudah berpindah ke rekening bank tempat pembuatan bank 

garansi.  

b. Sebaiknya yang diakui sebagai kas keluar hanya biaya administrasi bank 

dan biaya tambahan lainnya dalam pembuatan bank garansi. 

c. Sebaiknya PT.Cakra Sumber Makmur membuat anggaran khusus untuk 

biaya bank garansi, karena bank garansi adalah unsur terpenting dalam 

proses bisnis PT.Cakra Sumber Makmur yakni sebagai syarat dalam 

mengikuti dan melaksanakan tender.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya sebelum melakukan penelitian, mahasiswa harus terlebih 

dahulu datang dan menanyakan kepada pihak di tempat observasi tentang 

topik yang ingin diteliti, agar dapat mempermudah dalam mencari bahan 

atau data yang diperlukan oleh mahasiswa dalam meneliti. 

b. Hubungilah kerabat dekat untuk mendapatkan tempat observasi agar 

dipermudah dan dipercepat dalam proses obsrvasi dan pengurusan berkas 

yang harus dipenuhi. 

c. Rajin-rajinlah konsultasi kepada dosen pembimbing atas masalah dan 

kendala dalam penyusunan karya ilmiah, dosen pembimbing akan 

memberikan solusi atas masalah dan kendala yang mahasiswa hadapi 

dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




