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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengakuan 

pendapatan dan biaya terhadap laba pada Peumahan Setiabudi Estate Sukabumi, 

maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengakuan pendapatan terhadap 

laba perumahan setiabudi estate Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji 

hipotesis yang menunjukan metode pengakuan pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap laba Perumahan Setiabudi Estate. 

2. Terdapat pengaruh  signifikan negatif antara pengakuan biaya terhadap laba 

perumahan setiabudi estate sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis 

yaitu uji pasial (uji t) yang menunjukan pengakuan biaya berpengaruh 

terhadap laba perumahan setiabudi estate.  

3. Terdapat pengaruh signifikan antara pengakuan pendapatan dan biaya 

terhadap laba perumahan setiabudi estate sukabumi, hal ini terbukti dari hasil 

uji determinasi (R2) yang menunjukan pengakuan pendapatan dan biaya 

berpengaruh terhadap laba perumahan setiabudi estate. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya perumahan setiabudi estate harus lebih memperhatikan kewajaran 

laporan keuangannya, karena penggunaan metode yang tidak sesuai dengan 

situasi dan kondisi badan usaha akan menyebabkan laporan keuangan yang 

disajikan tidak dapat menggambarkan kondisi dan prestasi yang telah dicapai 

badan usaha tidak tepat. Dimana dampak selanjutnya dapat menyebabkan 

kesalahan dalam mengambil keputusan.  

2. Dengan adanya penelitian ini sebaiknya perusahaan menggunakan metode full 

accrual method dalam pengakuan pendapatannya, hal ini sesuai dengan 

kondisi dan type perusahaan sebagaimana yang telah tercantum dalam PSAK 

no. 44 

3. Perusahaan juga harus mampu mengklasifikassikan biayanya secara tepat, 

seperti mana biaya yang harus masuk ke sisi aktiva dan mana biaya yang 

harus masuk sebagai beban, karena biaya yang dimasukan sebagai aktiva 

nantinya akan menjadi biaya periode selanjutnya, dan biaya yang dimasukan 

kedalam beban nantinya akan masuk ke biaya periode berjalan, sehinnga tidak 

akan ada penumpukan beban nantinya dan laba perusahaan akan stabil. 

4. Perumahan Setiabudi Estate harus lebih memahami pentingnya sistem 

akuntansi bagi perusahaannya terutama dalam pencatatan setiap transaksi 
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yang dicacat apalagi mengenai transaksi penjualan yang nantinya 

menimbulkan pendapatan dan biaya karna itu merupakan kegiatan utama 

perusahaan. Sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari kegiatan penjualannya.  

 


