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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengambil topik “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Atas 

Pendapatan Dan Beban Serta Dampaknya Terhadap Kredibilitas Informasi 

Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk”. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan hasil evaluasi atas pendapatan 

dan beban serta dampaknya terhadap kredibilitas informasi keuangan 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti 

menarik kesimpulan yang terkait dengan hasil penelitiannya pada PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebagai berikut: 

1. Penyajian laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan 

entitas lain. 

2. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual 

dengan menggunakan konsep biaya historis dan disajikan dengan 

menggunakan metode langsung. 

3. Mata uang fungsional entitas adalah Rupiah, transaksi dalam mata 

uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada 

saat transaksi dilakukan. 

4. Penyusutan dan amortisasi aset dihitung dengan menggunakan metode 

garis lurus. Laba/rugi yang timbul dari pengentian pengakuan aset 
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tetap dimasukan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian 

pengakuan tersebut dilakukan. 

5. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima tidak 

termasuk diskon, rabat dan PPN. 

6. Pendapatan dari penjualan barang/jasa diakui apabila resiko dan 

manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli. 

7. Pendapatan pelayaran diakui pada saat sampai ditujuan. 

8. Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan 

diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan 

menggunakan Metode Suku Bunga Efektif. 

9. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). 

10. Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan 

badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. 

11. Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah 

saham yang beredar dan disetor penuh selama periode bersangkutan. 

Kesimpulan akhir yang terkait dengan hasil penelitian selain yang tersebut 

diatas adalah perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, sehingga 

informasi keuangan yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. dapat dikatakan kredibel. 
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B. Saran 

Berdasarkan analisa data yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. sebaiknya tetap konsisten 

mematuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh badan-

badan penentu kebijakan, agar informasi keuangan yang dihasilkan 

tetap kredibel sehingga tetap dapat memberikan informasi yang 

berguna sebagai masukan oleh berbagai pihak yang membutuhkan 

khususnya investor. 

2. Seiring makin meningkatnya peluang industri makanan dan minuman 

di Indonesia, guna mempertahankan dan meningkatkan penjualan atau 

pendapatan sebaiknya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. lebih 

meningkatkan pertumbuhan usaha dengan mempercepat inovasi 

produk-produk baru serta memperluas bisnis dan lebih meningkatkan 

kemampuan di bidang pemasaran dengan cara meningkatkan 

kemampuan SDM serta memperluas iklan/promosi. 

 


