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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan sebelumnya 

berpedoman kepada uraian teoritis maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyajian Laporan Keuangan PSAK No. 31 telah sesuai dengan 

penyajian laporan Bank PD BPR Sarimadu Pusat Bangkinang Kota yaitu 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan atas arus 

kas,dan catatan atas laporan keuangan. Namun hanya neraca dan laporan 

laba rugi yang dicantumkan sedangkan yang lainnya dirahasiakan. 

2. Pendapatan utama Bank PD. BPR Sarimadu Cab. Bangkinang adalah 

pendapatan bunga dari aktiva produktif. Pendapatan ini telah diakui 

secara akrual kecuali aktiva produktif yang non performing. Pendapatan 

bunga aktiva produktif yang non performing diakui secara cash basis. Hal 

ini telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

3. Bank mencatat biaya provispi dan komisi sesuai dengan jangka waktu 

yang dsiberikan bukan untuk tahun berjalan. Hal ini mengakibatkan nilai 

yang disajikan menjadi lebih besar dan tidak sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku. 

4. Perusahaan mengestimasi kerugian aktiva produktif berdasarkan 

penelahaan manajemen terhadap kualitas aktiva produktif pada akhir 

tahun. 
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5. Laporan laba rugi disajikan secara kebawah ( staffel ) hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

6. Laporan keuangan ( neraca ) pada Bank PD. BPR Sarimadu Cab. 

Bangkinang disajikan secara kebawah ( staffel ) hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya penyajian laporan keuangan Bank PD BPR Sarimadu Pusat 

Bangkinang Kota dapat menyajikan dan melengkapi secara keseluruhan 

tanpa ada data yang sifatnya rahasia tersebut. 

2. Pendapatan dan beban bunga yang menggunakan metode akrual, kecuali 

pendapatan bunga dari aktiva sproduktif yang non performing telah 

sesuai dengan PSAK No. 31, maka penulis menyarankan agar metode ini 

diterapkan secara konsisten. 

3. Sebaiknya bank mencatat biaya provisi dan komisi untuk tahun berjalan 

bukan untuk keseluruhan jangka waktu yang diberikan. Hal ini agar biaya 

dapat disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSAK yang berlaku. 

4. Perusahaan menghapus bukukan aktiva produktif pada saat manajemen 

berpendapat bahwa aktiva tersebut sulit untuk ditagih kembali. Hal ini 

telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan IAI. Penulis 

menyarankan supaya cara ini tetap dilakukan. 

5. Pada Laporan Posisi Keuangan ( neraca ) dana laba rugi, penulis 

menyarankan agar perusahaan dapat menyajikan secara detail agar 

mudah dipahami oleh pengguna laporan tersebut. 

 

 

 


