
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan pengakuan pendapatan 

pada PT Mariska, maka simpulan yang dapat diambil adalah : 

1. PT Mariska mengakui pendapatannya atas dasar cash basis. Dengan kata lain 

PT Mariska hanya akan mengakui adanya pendapatan pada saat diterima 

pembayaran termin dari pemberi kerja. Hal ini mengakibatkan pada tanggal 

dilakukan  penagihan,  yang  didasarkan  atas  dasar  persentase  penyelesaian 

fisik, perusahaan tidak pernah mencatatnya sebagai suatu transaksi yang 

menambah pendapatan  kontrak. 

2. Perusahaan PT Mariska melakukan pengakuan pendapatan atas dasar cash 

basis, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 34 yang berdasarkan accrual 

basis. 

3. Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh PT Mariska mengakibatkan nilai 

laba kotor yang dilaporkan oleh PT Mariska pada tahun 2005 mengalami 

overstated sebesar Rp297.670.000,00. Jumlah ini merupakan selisih antara 

total pendapatan yang diakui PT Mariska selama tahun 2005 sebesar 

Rp.1.265.097.500,00 dikurangi dengan total pendapatan yang seharusnya 

diakui sebesar Rp.967.425.500,00. 



 

5.2 Saran 
 
 
 
 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah : 
 
 
 
 

1. Manajemen  perusahaan  sebaiknya  mempertimbangkan  untuk  

mengganti dasar  pencatatan pendapatannya dari cash basis menjadi 

accrual basis, yang mana hal ini akan

 mendukung penerapan metode persentase penyelesaian fisik 

yang diterapkan perusahaan secara tepat dan benar. Pendapatan akan diakui 

berdasarkan prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh perusahaan pada 

periode terjadinya. 

2. Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  mampu  menunjukan  

kondisi keuangan perusahaan secara nyata, serta untuk menghindari 

understated maupun overstated karena besarnya pendapatan kontrak yang 

diakui pada masing-masing periode dalam laporan laba-rugi, maka pada 

akhir periode akuntansi, perusahaan sebaiknya mencatat besarnya 

pendapatan yang timbul sebagai akibat adanya piutang kontrak. Pencatatan 

besarnya piutang kontrak pada akhir periode akuntansi akan membawa 

konsekuensi diakuinya pendapatan kontrak yang memang seharusnya telah 

dapat diakui karena pencatatan didasarkan atas dasar accrual basis. 

3. PT  Mariska  juga  sebaiknya  mencantumkan  didalam  laporan  

keuangannya penjelasan tentang pendapatan yang seharusnya diterima atas 

prestasi pekerjaan yang  telah  dicapainya,  jika  jarak  waktu  antara  

pembayaran termyn satu dengan termyn berikutnya melewati batas waktu 

periode akuntansi. 


