
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Analisis dari sistem pengakuan pendapatan on demand mobile platform 

pada perusaha transportasi online  PT XYZ dalam hal ini PT Gojek 

Indonesia. Perusahaan mengakui pendapatannya pada setiap akhir bulan 

setelah perusahaan melakukan rekonsiliasi laporan pendapatan antara 

pihak perusahaan, mitra bisnis, dan driver. Seteleh PT Gojek Indonesia 

melakukan rekonsiliasi tersebut, PT Gojek Indonesia akan menerbitkan 

surat tagihan (invoice) kepada mitra bisnisnya, setelah itu perusahaan baru 

mengakui pendapatan tersebut sebagai pendapatan perusahaan.  

2. Sedangkan hasil dari analisis pengakuan pendapatan yang diterapkan 

perusahaan transportasi online dalam hal ini PT Gojek Indonesia terhadap 

PSAK 23 belum dapat dikatakan sesuai karena PT Gojek Indonesia 

mengakui pendapatannya pada akhir bulan, hal ini tidak sesuai dengan 

kriteria pengakuan pendapatan PSAK 23 yang dimana pendapatan harus 

diakui ketika  entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan 

barang secara signifikan kepada pembeli 

 



 

B. Saran  

1. PT Gojek Indonesia 

Adapun saran untuk PT Gojek Indonesia yaitu:  

a. PT Gojek Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan 

laporan keuangan perusahaan yang berdasarkan pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) 

b. Melakukan pembaharuan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan 

yang lebih sistematis sehingga dapat mengelola keuangan perusahaan 

disetiap transaksinya 

c. PT Gojek Indonesia disarankan pula untuk melakukan audit eksternal, 

sehingga mengetahui penilaian atas laporan yang disajikan perusahaan 

apakah sudah sesuai atau belum  

d. Dan disarankan pula PT Gojek Indonesia  melakukan IPO karena jika 

dilihat dari pendapatan perusahaanya, sudah bisa mengajukan sebagai 

perusahaan terbuka.   

2. Peneliti Selanjutnya  

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu: 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dan menambah 

pengetahuan terkait sistem pengakuan pendapatan perusahaan 

transportasi online dalam hal ini PT Gojek Indonesia 



b. Apabila ingin melakukan penelitian pada perusahaan yang berbasis 

online disarankan untuk mempersiapkan berkas pengajuan penelitian 

lebih jauh hari agar mudah mendapatkan perizinan penelitian  

c. Disarankan pula bagi para calon peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian terkait menejemen sumber daya manusia atas  keuangan PT 

Gojek Indonesia, analisis biaya promosi  PT Gojek Indonesia, atau 

dapat melakukan penelitian pula terkait pengendalian internal 

keuangan PT Gojek Indonesia. 

3. Bagi Regulator (Pembuat Kebijakan) 

Adapun saran untuk Regulator (Pembuat Kebijakan) yaitu: 

a. Disarankan untuk para pembuat kebijakan dalam hal ini Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) untuk membuat kebijakan baru terkait 

keuangan perusahaan yang berbasis online agar perusahaan tersebut 

dapat membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar yang 

berlaku  

b. Dan disarankan pula untuk regulator terus memperbaharui setiap 

tahunnya terkait kebijakan yang ada, sehingga perusahaan-perusahaan 

yang berkembang saat ini dapat dengan mudah untuk melakukan 

pencatatan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. 

4. Bagi Pemerintahan  

a. Dengan adanya perusahaan karya anak bangsa ini, diharapkan 

pemerintah bisa membantu memberikan fasilitas terbaik seperti wi-fi 



di setiap jalan untuk para pengguna layanan dan driver agar 

memudahkan dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi dan pengangguranpun terus berkurang  

b. Pemeritah ikut andil dalam membantu perkembangannya perusahaan 

karya anak bangsa ini, sehingga nantinya akan berefek domino 

terhadap pendapatan negara dari pajak atas perusahaan tersebut.  

 


