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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Permasalahan yang dihadapi UD. Kuda Terbang Rantai Mas Jaya adalah 

UD. Kuda Terbang Rantai Mas Jaya belum mampu mengelola laporan keuangan 

sesuai standar yang berlaku, laporan keuangan yang ada masih sekedar 

pencatatan pembukuan sederhana saja. UD. Kuda Terbang Rantai Mas Jaya 

berusaha menyusun laporan keuangannya dengan mengacu pada Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam 

hal ini  peneliti  membandingkan dua standar yang berlaku yaitu SAK ETAP dan 

SAK EMKM. alasan penulis menggunakan kedua standar ini adalah penulis 

dapat memberikan gambaran mengenai penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP dan SAK EMKM, dengan demikian perusahaan dapat 

menentukan apakah akan menggunakan penyusunan laporan keuangan 

berdasaran SAK ETAP maupun SAK EMKM. 

Hasil dari analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah penulis 

menggunakan Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan SAK 

EMKM. Dalam perbandingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP dan SAK EMKM tidak terdapat perbedaan yang berpengaruh pada laba.  

Perbedaan yang menonjol terlihat pada komponen laporan keuangan. Komponen 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan (CALK) , sedangkan komponen laporan keuangan 

berdasarkan standar SAK EMKM lebih sederhana bila dibandingkan SAK ETAP 
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yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan 

keuangan (CALK). 

Kendala yang dihadapi oleh UD. Kuda Terbang Rantai Mas Jaya adalah 

dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku 

ialah kurangnnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam 

menyusun laporan keuangan, serta waktu yang diperlukan lebih terfokuskan pada 

kegiatan operasional perusahaan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

masukan dan saran yang dapat dijadikan petimbangan dalam penyusunan laporan 

keuangan adalah : 

 Terdapat dua standar yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK 

ETAP dan SAK EMKM, maka saran penulis adalah UD. Kuda Terbang Rantai 

Mas Jaya dapat menggunakan standar SAK EMKM untuk penyusunan laporan 

keuangan dengan pertimbangan SAK EMKM lebih sederhana bila dibandingan 

dengan SAK ETAP. 

  


