
                                                                                                                    
  

71 
 

BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

 Setelah peneliti melakukan penelitian di Perusahaan X dimulai dari 

mengajukan izin penelitian, memperoleh data informasi berupa dokumentasi dan 

wawancara, melakukan reduksi data serta menganalisa dan menyajikan data yang 

diperlukan tentang dampak Interpretasi Standar Akuntasi Keuangan No.16 

Perjanjian Konsesi Jasa, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan X telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pencatatan akuntansi terkait jasa 

konstruksi pembangunan aset infrastruktur pembangkit listrik diakui 

sesuai PSAK 34 : Kontrak Konstruksi, serta pencatatan akuntansi terkait 

dengan jasa operasi diakui sesuai dengan PSAK 23 : Pendapatan Jasa. 

2. ISAK 16 berpengaruh besar kepada laporan keuangan perusahaan, 

terutama pada aset tetap. ISAK 16 membuat nilai aset tetap Perusahaan X 

menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu, ISAK 16 juga 

memberikan dampak terhadap rasio perputaran aset tetap, membuat 

perhitungan rasio perputaran aset tetap menjadi besar, dan tidak relevan 

sehingga tidak  bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Selain itu ISAK 16 juga berdampak pada komponen pendapatan 

Perusahaan X dan menjadikan rasio profitabilitas tidak relevan saat masih 

dalam tahap konstruksi karena pada tahap itu, Perusahaan X sebenarnya 

belum menghasilkan listrik, jadi seharusnya Perusahaan X belum memiliki 

pendapatan. Penerapan pendapatan sesuai ISAK 16 juga memiliki dampak 

bagi Laporan Pajak Penghasilan karena terdapat perbedaan pengakuan aset 

antara ISAK 16 dan Perpajakan, membuat Perusahaan X selalu melakukan 

rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan PPh Badan mereka. 
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VI.2 Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

informasi yang diperoleh dalam penelitian ini mungkin belum mendalam seperti 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi keterbatasan 

penelitian yaitu saat menunggu waktu yang sesuai untuk narasumber di 

wawancara, dikarenakan para narasumber sangat sibuk dalam menjalankan 

kesehariannya, sehingga dibutuhkan kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat 

untuk narasumber bersedia di wawancara. 

 

VI.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak termasuk 

peneliti terkait dengan penelitian ini, adapun saran – saran tersebut yakni sebagai 

berikut: 

1. Saran teoritis 

Setelah melakukan analisi atas dampak ISAK 16 di Perusahaan X, 

berikut adalah saran yang sekiranya peneliti bisa berikan kepada pembuat 

kebijakan : 

a. ISAK 16 memiliki dampak yang besar terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa perlu nya sinergi antara 

pembuat kebijakan dan para pelaku bisnis agar standar yang dibuat 

tidak menimbulkan permasalahan yang telah peneliti bahas, 

sehngga laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih baik dan 

relevan. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa sebaiknya diberikan 

keselarasan dalam pengakuan aset dan pendapatan antara 

perpajakan dan standar akuntansi dalam skema perjanjian konsesi 

jasa.  

2. Saran Praktis 

Setelah melakukan analisa dampak ISAK 16 pada Laporan Keuangan 

Perusahaan X, berikut saran praktis yang dapat peneliti berikan : 
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1. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa pada praktiknya, 

Perusahaan X telah patuh terhadap standar akuntansi yang berlaku. 

Peneliti menyarankan bahwa akan lebih baik jika Perusahaan X 

terus melakukan pembaharuan atas informasi dari standar 

akuntansi yang digunakan. Perusahaan X juga bisa melakukan 

pelatihan ataupun melakukan diskusi dengan pembuat kebijakan, 

dan pihak lain yang terkait dengan ISAK 16 dan juga pemerintah 

dalam hal perpajakan agar menghasilkan laporan keuangan dan 

laporan fiskal yang selaras. Dengan demikian, laporan keuangan 

yang dihasilkan Perusahaan X semakin baik dan andal serata 

meminimalkan potensi kesalahan atas penerapan standar akuntansi 

yang berlaku di masa depan. 

2. Peneliti menyarankan bahwa akan lebih baik jika pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan mengkaji kembali kebijakan untuk 

standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang 

melakukan jasa konsesi agar perusahaan yang terlibat dalam 

perjanjian konsesi tidak perlu terus menerut melakukan rekonsiliasi 

fiskal, lebih baik berikan aturan yang selaras antara standar 

akuntansi dan perpajakan. 
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