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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil tinjauan atas laporan keuangan yang dibuat oleh PT MPB, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang dibuat oleh PT MPB terdiri dari neraca dan laporan laba 

rugi saja. Hal ini belum memenuhi ketentuan PSAK No. 1 par 7 yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan yang lengkap harus mencakup juga laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun pada tajuk 

laporan keuangan sudah memuat informasi mengenai nama perusahaan dan 

periode/tanggal laporan, sesuai dengan PSAK No.1 par 34. 

a. Laporan neraca disusun dalam bentuk laporan (vertikal), namun belum 

diklasifikasikan secara jelas antara pembagian lancar dengan tidak lancar (di 

bagian aktiva) dan jangka pendek dengan jangka panjang (di bagian 

kewajiban), seperti yang disyaratkan dalam PSAK No.1 par 39. 

b.  Laporan laba rugi disusun dalam bentuk multiple step, dan sudah 

menunjukkan pos-pos yang disyaratkan dalam PSAK No.1 par 56 (b), 

meskipun belum sempurna. 

2. Analisis yang dibuat oleh PT MPB berupa analisis tren untuk melihat 

naik/turunnya saldo masing-masing akun, serta analisis rasio yang meliputi rasio 

rasio likuiditas (rasio lancar dan quick test ratio), rasio solvabilitas (debt to assets 
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ratio), rasio aktivitas (receivable turn over) serta rasio profitabilitas (Net Profit 

Margin dan Return On Assets). 

 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan yang diperoleh dari tinjauan atas laporan keuangan serta 

analisis atas laporan keuangan yang dibuat oleh PT MPB, maka disarankan beberapa 

hal berikut: 

1. Agar PT MPB menyusun neraca dengan klasifikasi yang jelas (lancar/tak lancar, 

jangka panjang.jangka pendek), untuk memudahkan dalam melakukan analisis 

atas laporan keuangan, terutama pada saat membuat rasio-rasio keuangan. 

2. Agar PT MPB menambahkan jumlah gross profit (total sales dikurangi total cost 

of sales), jumlah net operating income/loss (gross profit dikurangi expenses). 

3. Sebaiknya PT MPB juga membuat rasio inventory turnover, untuk mengetahui 

berapa besar dana yang tertanam dalam persediaan. 

4. Agar melengkapi laporannya dengan membuat laporan arus kas, karena laporan 

arus kas penting untuk mengetahui aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang 

tidak terdistorsi oleh accrual basis yang diterapkan pada neraca dan laba rugi. 


