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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

penulis, maka penulis menarik  kesimpulan : 

1. Saldo laba negatif (rugi) yang disebut defisit perusahaan, dialami 

oleh PT. TC Persero selama 2 tahun terakhir, yaitu sebesar 

(Rp.1.092.291.713) pada tahun 2004 dan sebesar (Rp.543.105.117,-) 

pada tahun 2005, ini merupakan angka yang diakumulasi. Sedangkan 

diolah dari Laporan laba (rugi), diketahui jumlah  EAT (Earning 

After Tax) atau Laba (rugi) bersih sebesar (Rp.841.564.354,-) pada 

tahun 2003, (Rp.250.727.359,) pada tahun 2004, dan                               

(Rp. 292.377.758,-) pada tahun 2005. Dimana jumlah ini dikatakan 

material, dengan tingkat defisit dari tahun 2001 s/d 2005, masing-

masing sebesar 38.59%, 4.98%, (11.6%), (3.04%), dan (3.73%). 

2. Status kelancaran usaha dan prospek usaha yang baik dimiliki oleh 

PT. TC Persero. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kas lancar di 

akhir tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 175.801.726,- dimana 

perusahaan masih memiliki akun piutang usaha sebesar Rp. 

4.722.831.393,-. Status kelangsungan hidup perusahaan juga ditandai 

dengan menguatnya modal pada tahun 2004 ke 2005 sebesar 

Rp.507.536.197,-. Pada beberapa analisis rasio yang dilakukan 

diketahui bahwa keadaan ekuitas yang menurun dan tingkat laba 

yang menurun dari tahun 2001 s/d 2003 mengalami peningkatan di 

tahun 2004 dan stabil di tahun 2005. Sedangkan melalui analisis 

prospek industri plastik, diperkirakan dengan asumsi penjualan 

ekspor 12% pertahun, perusahaan akan mengalami pertumbuhan 

untuk tahun 2006 s/d 2010 masing-masing sebesar 14,83%, 15%, dan 

selanjutnya 12%.  



74 

 

3. Dengan menggunakan metode kuasi-reorganisasi, dapat diketahui 

bahwa selisih nilai wajar aktiva dan kewajiban dengan nilai bukunya 

diperoleh kenaikan aktiva bersih sebesar Rp.3.166.252.466,- dan 

penurunan kewajiban sebesar Rp.1.581.546.251,,- .Dari hasil proses 

eliminasi saldo laba negatif  dapat menutupi kerugian hingga Nol, 

sisa penilaian sebesar Rp. 4.558.061.401,- tetap disajikan di akun 

selisih penilaian aktiva dan kewajiban di dalam ekuitas pada Neraca 

setelah kuasi-reorganisasi. 

Menurut penulis, dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

akuntansi reorganisasi, saldo laba negatif atau defisit yang material pada 

perusahaan dapat dieliminasi sehingga kondisi perusahaan terselamatkan. Berarti 

hipotesis yang penulis ajukan, yaitu: “Penerapan Metode Akuntansi-reorganisasi 

dapat menghasilkan kenaikan aktiva bersih untuk menutupi saldo Rugi perusahaan 

dalam jumlah yang material”, dapat diterima. 

 
5.2 Saran  

Saran-saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melakukan penelitian dengan metode Akuntansi-reorganisasi, 

harus benar-benar teliti dan lebih berhati-hati dalam memilih data 

keuangan yang ada dan mengolahnya. Kurangnya pemahaman 

standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan penelitian dapat 

menjadikan suatu hambatan. 

2. Apabila perusahaan memutuskan untuk menerapkan metode 

akuntansi reorganisasi dalam usaha penyelamatan karena terbebani 

saldo laba negatif yang material, sebaiknya terlebih dahulu melihat 

kepada dasar dan tujuan kuasi reorganisasi itu sendiri. Karena kuasi 

reorganisasi metodenya hampir serupa dengan metode 

restrukturisasi perusahaan. Jadi sebaiknya perusahaan melihat mana 

yang lebih cocok untuk dapat diterapkan. 

 


