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BAB V 

SIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan aset, pendapatan dan beban BMT Assalam Demak sudah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) menggunakan dasar akrual. Namun, pada pengakuan 

kewajiban BMT Assalam Demak belum sesuai dengan SAK ETAP, karena 

pencatatan hutang di bank hanya ada di rekapitulasi jurnal harian kas. 

2. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran aset, kewajiban, pendapatan dan beban BMT Assalam 

Demak sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menggunakan biaya historis dan nilai 

wajar, bagitupun pengukuran penyusutan aset tetap BMT Assalam Demak 

sudah sesuai SAK ETAP menggunakan metode garis lurus. 

3. Penyajian laporan keuangan BMT Assalam Demak  

Penyajian laporan keuangan BMT Assalam Demak belum sesuai 

seluruhnya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) baik neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasannya, meliputi: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) BMT Assalam Demak yang kurang menguasai 

bidang akuntansi dan kurang hati-hati dalam pencatatan laporan keuangan 

sehingga pencatatannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang 

diberlakukan untuk koperasi. 
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2. Dewan pengawas yang tidak selalu melakukan pengecekan laporan keuangan 

sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang 

diberlakukan untuk koperasi. 

 

C. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah 

1. BMT Assalam Demak harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang menguasai bidang akuntansi dan memiliki kehati-hatian dalam 

pencatatan sehingga pencatatannya sesuai dengan standar yang diberlakukan 

untuk koperasi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

2. BMT Assalam Demak harus selalu meakukan pengawasan dan pengecekan 

supaya laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku. 

 

D. Penutup  

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat 

dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih banyak  kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi kritik yang bersifat 

konstruktif dan serta menerima saran, masukan dan solusi dalam upaya 

penyempurnaan skrips ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. 

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat 

balasan dari Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.  

 

 

 


