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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung data dan 

informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan PT. INTI (Persero) tahun buku 2003, dinilai cukup 

akuntabel, hal ini didukung oleh: 

a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 

2003, keputusan RUPS adalah menerima laporan tahunan beserta 

perhitungannya, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan Tahun 

Buku 2003. 

b. Dua aspek akuntabilitas, yaitu answerability dan consequence telah 

terpenuhi, direksi telah dimintai pertanggungjawabannya dalam RUPS 

termasuk menjawab pertanyaan dalam RUPS, mengenai praktik-praktik 

dan kebijakan yang diambil oleh direksi dalam menjalankan 

perusahaan. Aspek kedua yaitu consequence telah terpenuhi, dengan 

digantinya jajaran direksi dan komisaris melalui mekanisme Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 20 

Agustus 2001 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa PT.INTI No. 06/KPTS/INTI/08/01 dan No.06/KPTS/INTI/08/01. 

c. Secara umum, karateristik kualitatif laporan keuangan telah terpenuhi, 

baik understandability, relevance, reliability, dan comparability. 

d. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan telah diungkap 

secara proporsional. 
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2. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. INTl (Petsero), telah 

berjalan cukup efektif, hal ini didukung oleh: 

a. PT. INTI (Persero) telah cukup menjunjung tinggi hak-hak Pemegang 

Saham, hal ini tercermin dari tata cara dan pelaksanaan RUPS dan 

RUPSLB. 

b. Praktik-praktik Good Corporate Governance telah dijalankan dengan 

cukup baik. 

c. Adanya pengungkapan (disclosure) atas kebijakan dan praktik-praktik 

tertentu. 

d. Audit, baik yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal telah 

berjatan dengan cukup baik. 

3. Akuntabilitas laporan keuangan sangat bermanfaat bagi terwujudnya Good 

Corporate Governance, hal ini didukung oleh: 

a. Akuntabilitas laporan keuangan sangat mendorong adanya persamaan 

hak-hak pemegang saham. 

b. Akuntabilitas laporan keuangan sangat membantu menetapkan 

kebijakan Corporate Governance. 

c. Akuntabilitas laporan keuangan sangat membantu mendorong 

terwujudnya praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). 

d. Akuntabilitas laporan keuangan sangat membantu mendorong 

pengungkapan (disclosure) terhadap kebijakan dan praktik-praktik 

tertentu. 

e. Akuntabilitas laporan keuangan sangat mendorong terlaksananya audit 

yang efektif. 
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5.2 Saran-saran 

Berdasarkan simpulan dan pembahasan di atas, berikut adalah saran-

saran yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu perhatikan, yang dimaksudkan 

untuk memberikan masukan pada perusahaan sebagai berikut: 

1. Konsekuensi atas laporan keuangan setelah dipertanggungjawabkan dalam 

RUPS, sebaiknya dikomunikasikan secara luas baik kepada seluruh pihak-

pihak yang terkait dengan perusahaan (stakholders) agar memenuhi prinsip 

transparansi. 

2. Perusahaan sebaiknya segera menetapkan suatu kebijakan Good Corporate 

Governance yang berlaku untuk perusahaan agar pelaksanaan GCG lebih 

terarah dan dapat diikuti oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari 

Komisaris, Direksi sampai seluruh pegawai. 

3. Laporan tahunan sebaiknya memuat tujuan dan strategi bisnis, praktik-

praktik Corporate Governance dan potensi benturan kepentingan-

kepentingan yang ada agar prinsip transparansi dapat terlaksana dengan 

baik. 


