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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu memberikan suatu kesimpulan dari 

kenyataan yang ditemui sepanjang analisa dalam kasus penelitian ini, kemudian 

penulis juga ingin menyampaikan beberapa keterbatasan serta saran yang 

mungkin dapat digunakan oleh PT. Bank Syariah mandiri indonesia sebagai bahan 

pertimbangan untuk menuju ke arah yang lebih baik. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Neraca yang disajikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia masih 

belum sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK No. 101 yang 

mengatur tata cara penyajian laporan keuangan entitas syariah. 

2. Laporan Laba rugi  dan Penghasilan komprehensif PT. Bank Syariah 

Mandiri Indonesia masih belum sesuai dengan format yang disajikan 

dalam PSAK No. 101 yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan 

entitas syariah. 

3. Laporan Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri  

Indonesia masih belum sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK 

No. 101 yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan entitas 

syariah. 
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5.2 Saran-saran   

1. Sebaiknya dalam menyusun dan menyajikan Neraca per 31 Desember 

2017 PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia lebih mengacu pada standar 

yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut yaitu PSAK No. 101 Tahun 

2014, Karena Masih ada beberapa hal yg harus dilengkapi. 

2. Ketika menyajikan laporan keuangan sebaiknya PT. Bank Syariah Mandiri  

Indonesia harus benar-benar memberikan informasi secara jelas dan rinci, 

agar tujuan disajikannya laporan keuangan tersebut dapat terlaksana 

dengan baik, selain itu juga untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap 

prinsip- prinsip syariah. 

3. Bebarapa praktik akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK No. 101 

diharapkan terus konsisten utuk diterapkan supaya informasi yang 

dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti komponen-komponen 

lainnya dari laporan tahunan maupun PSAK. Untuk bisa mengetahui 

perbandingan yang ada. 

 

5.3 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalami beberapa 

keterbatasan, diantaranya : 

1. Data yang diperoleh oleh penulis masih belum lengkap karena penulis 

hanya mengumpulkan data yang disajikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri  

Indonesia di dalam website mereka. 


