
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. mengenai penyajian laporan 

keuangan berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009), maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank BTPN 

menggunaka dasar yang telah diatur dalam PSAK No. 1 yang telah 

mengalami revisi pada tahun 2009. Penyajian laporan keuangan tersebut 

telah dilakukan dengan tepata waktu setiap satu periode atau satu tahun. 

Penyajian laporan keuangan yang telah disajikan menjadi tanggung jawab 

manajemen perusahaan dengan di setujui oleh presiden direktur dan 

direktur keuangan dan telah di audit. 

2. Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang 

dilakukan oleh PT. Bank BTPN tidak mengalami kendala yang dapat 

merubah hasil akhir dari laporan keuangan, sehingga laporan keuangan 

yang di sajikan dapat dipahami dan dapat digunakan dengan jelas sebagai 

gambaran keberhasilan manajemen PT. Bank BTPN dalam 

perekonomiannya. 

3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank BTPN masih 

kurang lengkap, juga terdapat istilah-istilah yang seharusnya tidak lagi 

digunakan dalam pelaporan keuangan pada periode 2010 namun masih 

digunakan. 

4. Secara keseluruhan penyajian laporan keuangan yang disajikan PT. Bank 

BTPN tidak sesuai ketentuan yang mengatur yaitu PSAK No. 1 (Revisi 

2009).  

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. Bank 

BTPN, penulis mencoba mengemukakan saran yang berhubungan dengan 

penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) : 

1. Dengan melihat dan mengamati sistem dan cara kerja di PT. Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. pada dasarnya sudah baik 

terlihat dari ketepatan waktu manajemen menyajikan laporan keuangan 

pada setiap periodenya dan melakukan audit pada setiap penyajian laporan 

keuangan, tetapi penulis menyarankan supaya lebih meningkatkan lagi 

kinerja dalam menyusun laporan keuangan dengan meningkatkan 

kemampuan para akuntan  untuk memahami Standar Akuntansi Keuangan 

terbaru agar terciptanya laporan keuangan yang wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh perusahaan kepada pemakai laporan 

keuangan. 

2. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, saran penulis adalah hendaknya penyajian laporan keuangan 

tetap dipertahankan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 

Tbk. dan selalu mengikuti ketentuan peraturan PSAK yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


