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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Simpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis, dan 

berdasarkan teori-teori yang relevan, maka penulis mengambil simpulan sebagai 

berikut :  

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan 

menggunakan program komputer yaitu program akuntansi MYOB. 

Perusahaan dalam menyusun kode rekening menggunakan metode 

kode kelompok dimana angka pertama menunjukkan jenis rekening, 

angka kedua menunjukkan kelompok dalam rekening, angka ketiga 

menunjukkan bagian, dan angka keempat dan kelima menunjukkan 

urutan dalam bagian. Serta periode pelaporan yang digunakan oleh 

perusahaan baik untuk neraca maupun untuk laporan laba rugi adalah 

satu bulan sekali dengan pertimbangan untuk menganalisis atau 

mengetahui naik turunnya pendapatan dan biaya, untuk memperoleh 

informasi setiap rekening yang up to date, dan untuk menilai kinerja 

karyawan. Bentuk penyajian neraca yang digunakan oleh perusahaan 

adalah bentuk skontro dimana aktiva yang dimiliki perusahaan 

diletakkan di sebelah kiri dan kewajiban serta ekuitas yang dimiliki 

oleh perusahaan diletakkan di sebelah kanan; dan bentuk penyajian 

laporan laba rugi menggunakan metode multiple step.    
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2. Pelaporan Neraca pada CV Bi-Ensi Fesyenindo mempunyai 

ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu pada nama 

rekening Laba ditahan pada kelompok ekuitas yang menurut ketentuan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan seharusnya disebut dengan Saldo 

Laba. Sedangkan pelaporan Laporan Laba Rugi pada CV Bi-Ensi 

Fesyenindo juga mempunyai ketidaksesuaian dengan Standar 

Akuntansi Keuangan, yaitu pada nama kelompok Harga Pokok 

Penjualan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan seharusnya 

disebut Beban Pokok Penjualan. Lalu untuk penyajian yang lain telah 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan 

dalam pengelompokan rekening serta identitas pada laporan keuangan 

yang terdiri dari nama perusahaan, periode pelaporan dan mata uang 

yang digunakan.   

 

5.2.Saran 

Berdasarkan simpulan dan pembahasan yang telah dibuat, penulis 

mencoba untuk memberikan saran-saaran yang berkaitan dengan penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk memberi masukkan pada 

perusahaan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Hendaknya perusahaan juga melakukan pencatatan secara manual 

untuk beberapa pos tertentu sebagai catatan pembanding dengan yang 

dihasilkan oleh program komputer, seperti pos piutang, hutang dan 

persediaan. 



 

 

84
 

 

 

2. Perusahaan sebaiknya mengganti nama rekening Laba ditahan yang 

ada dalam kelompok ekuitas pada Neraca perusahaan menjadi Saldo 

Laba agar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan dan mengganti nama kelompok Harga Pokok Penjualan 

yang ada dalam Laporan Laba Rugi menjadi Beban Pokok Penjualan 

agar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi 

Keungan. 

3. Perusahaan sebaiknya menempatkan rekening PPN Masukan pada 

kelompok aktiva agar sesuai dengan ketentuan dalam PSAK N0. 46. 

Sedangkan PPN Keluaran tetap disajikan atau diakui sebagai 

kewajiban, dan untuk pos PPN (21116) sebaiknya ditiadakan karena 

pada kenyataanya tidak digunakan.   

 

  

 


