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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Analisis Penerapan PP No. 71 

tahun 2010 pada laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibragim Malang dapat disimpulkan bahwa Laporan 

keuangan Pada tahun 2014 sudah sesuia dengan PP No 71 tahun 2010 yaitu 

menggunakan Cash Towart To Acrrual, pengakuan atas belanja dan beban 

berdasarkan basis kas sementara untk penagukan atas aset, kewajiban dan modal 

sudah menggunakan basis akrual. Sedangkan untuk periode tahun 2015 belum 

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena pengakuan atas pendapatan dan 

belanja masih sama dengan tahun 2014 yaitu Cash Toward to Accrual. Sedangkan 

di dalam PP No 71 Tahun 2010 untuk Laporan Keuangan Tahun 2015 harus sudah 

Full Accrual. Kendala yang diperoleh UIN Maliki Malang adalah karena pihak 

KPPN tidak Mengakui atas Utang untuk belanja yang masih harus dibayar 

sedangkan UIN Maliki Malang harus mengakui utang atas belanja yang masih 

harus dibayar. Karena tidak adanya titik temu antara keduanya sehingga UIN 

maliki Malang Mengikuti pusat yaitu KPPN. 

Pengakuan atas pendapatan dan belanja pada tahun 2014 dan 2015 masih 

berbasis kas, sedangkan untuk didalam standar PP No. 71 Tahun 2010 untuk 

pengakuan atas pendapatan dan Belanja harus sudah berbasis akrual, Sedangkan 

pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana  2014 dan 2015 sudah sesui 

dengan PP No. 71 tahun 2010 yaitu diakui sebesar harga perolehan. Pengukuran 
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atas aset lancar kas dan setara kas, piutang dan persediaan sebesar nilai nominal, 

untuk aset tetap diukur dengan menggunakan penyusutan atas aset tersebut 

sementara di UIN untuk penyusutan Aset tetapnya menggunakan Aplikasi 

SIMAK BMN dalam aplikasi tersebut  metode penyusutan atas aset tetap dengan 

menasukkakn belanja modal atas aset tetap penyusutan atas aset tetap akan 

menyusut secara otomatis. Sedangkan dalam standart PP No. 71 tahun 2010 

disebutkan unruk penyusutan atas aset tetap menggunakan metode garis lurus, 

jumlah angka tahun dan saldo menurun berganda.  

5.2.Saran  

Bagi pembuat peraturan pemerintah yaitu untuk menyamakan peraturan 

bagi KPPN dan Satuan Kerja agar peraturan tersebut bisa dilakuakan dengan baik 

oleh Pusat juga Satuan Kerja, karena kendalanya selama ini karean belum ada titik 

temu antara KPPN denga satuan kerja dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010. 


