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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai studi tentang 

implementasi pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM pada usaha  kecil 

menengah (studi kasus pada pengusaha pengrajin sepatu neo didas) 

dapat di simpulkan bahwa pemilik usaha tersebut tidak melakukan 

pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan 

pun juga sangat sederhana, hanya dengan mencatat: nama pemesan 

sepatu, pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan mencatat 

keluar masuknya keuangan yang terjadi selama satu bulan. Pengusaha 

sepatu tidak mencatat semua komponen laporan keuangan seperti 

laporan laba rugi, laporan perubahan  ekuitas, neraca, arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan.  

Ketiadaan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM timbul 

kerena pengusaha pengrajin sepatu kurang paham atau tidak mengerti 

terhadap SAK EMKM dan pengusaha lebih mempioritaskan waktunya 

untuk mengembangkan usahanya lebih besar sehingga menyebabkan 

pengusaha perajin sepatu tidak melakukan pencatatan keuangan sesuai 

dengan SAK EMKM. Meskipun pengusaha tidak mengetahui tentang SAK 

EMKM, pengusaha sepatu mengangap penting untuk melakukan 

pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM.  
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Pengusaha perajin sepatu yang telah mempunyai laporan 

keuangan sesuai SAK EMKM maka akan memiliki beberapa keuntungan  

Seperti, bisa mengatur keuangan, dapat mengetahui laba/rugi 

selama satu tahun, kinerja usahanya dan dapat mudah mengambil 

layanan kredit kepada bank. Sehingga pengusaha mendapatkan modal 

lebih untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dimasa yang 

akan datang, yaitu di antaranya: 

 1. Bagi pengusaha UKM 

Bagi pengusaha UKM yaitu usaha pengrajin sepatu “neo didas” di 

harapkan untuk lebih memperhatikan laporan keuangan dengan 

menyusun atau membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi 

mulai dari proses pencatatan transaksi sampai neraca. Laporan 

keuangan yang sesuai standar akuntansi bisa mengatur keuangan, dapat 

mengetahui laba/rugi selama satu tahun, kinerja usahanya dan dapat 

mudah mengambil layanan kredit kepada bank. Sehingga pengusaha 

mendapatkan modal lebih untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi. 

Apabila pengusaha tidak ada waktu untuk membuat laporan keuangan 

sebaiknya mencari tenaga ahli agar pengusaha dapat lebih fokus untuk 

mengembangkan usahanya 
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 2.  Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dengan adanya 

penelitian ini akan banyak peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk 

mengunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian karena 

bersifat mengali dan mengenali objek lebih mendalam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




