
BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi yang  telah disusun oleh peneliti, peneliti 

menyimpulkan bahwa, sebagai berikut: 

1. Penyusunan laporan keuangan pada UKM Ayam Geprek Samsolese hanya 

berupa pembukuan untuk tiap harinya, dan hanya terdapat transaksi penerimaan 

kas dan pengeluaran kas. UKM Ayam Geprek Samsolese juga belum 

menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Dengan adanya 

implementasi dengan menggunakan Aplikasi Keuangan Sederhana untuk 

UMKM  yang akan diterapkan pada UKM Ayam Geprek Samsolese berupa 

Aplikasi AKUSOFT otomatisasi yang dirancang menggunakan Microsoft excel, 

dan didalam perancangan tersebut berisi Sheet kas masuk dan kas keluar atau 

Transaksi Kas, Laporan keuangan UKM Ayam Geprek Samsolese disusun 

peneliti berdasarkan SAK EMKM. Dan menghasilkan Laporanxposisixkeuangan 

yang periode 28 Februari 2019 menunjukkan total asset perusahaan sebesar Rp 

87.499.323 dan modal laba sebesar Rp25.000.000 dan laba periode tahun 

berjalan sebesar Rp 62.499.323. Labaxbersih perusahaan yang menunjukkan  

kinerja perusahaan pada bulan Februari 2019 adalah Rp 62.499.323. 

Catatanxatasxlaporanxkeuanganx (CALK) yang menyajikan gambaran umum 



perusahaan, dan berupa pernyataan terkait penyusunan pelaporan keuangan 

menggunakan Aplikasi AKUSOFT masih memiliki kelemahan dalam 

kesesuaiannya dengan SAK EMKM karena aplikasi masih menggunakan basis 

kas dan belum transisi ke akrual. 

B.     Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penerapan SAK 

EMKM adalah : 

1. Besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pencatatan akuntansi, 

maka saran kepada pemilik UKM yang belum ataupun sudah melakukan 

pencatatan akuntansi disarankan untuk melakukan pencatatan yang sesuai 

standar. Bagaimana pun transaksi yang terjadi dalam UKM tersebut, harusnya 

secara rutin untuk memberikan informasi yang akurat bagi perkembangan 

UKM..  

2. Perlu adanya pengawasan atau aturan yang mengatur disertai dengan 

pendampingan agar kedepannya para pelaku UMKM dapat menerapkan 

pembuatan laporan keuangan basis standar akuntansi keuangan EMKM. 

3. Diharapkan peniliti berikutnya yang bermaksud meneliti penerapan laporan 

keuangan yang sesuai antara jenis usaha dan  isi format laporan keuangannya 

diharapkan dapat melakukan penelitian pada subjek lain maupun bidang apapun 

yang memiliki transaksi yang besar dan beragam, yang lingkup kecil namun 

memiliki operasi yang kompleks agar tidak terjadi kekeliruan akibat awamnya 

pengetahhuan mengenai format laporan keuangan. 


