
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan terhadap laporan 

keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung 

(KPKB) sudah mencapai mutu  yang sebagaimana telah ditetapkan Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

material dan biaya. Bentuk neraca yang disajikan Koperasi Pegawai 

Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yaitu dalam bentuk staffel (report form), 

dimana semua aktiva dan passiva diurutkan dari atas sampai bawah. 

Sedangkan untuk laporan laba rugi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota 

Bandung (KPKB) menyajikannya dalam bentuk multiple step, dimana 

pendapatan dan biaya dikelompokkan secara rinci. 

2.  Kondisi perusahaan dengan perhitungan analisis rasio laporan keuangan pada 

periode 2006 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :  

a. Rasio Likuiditas 

Terjadi penurunan pada current ratio dan acid test ratio pada periode 

2006-2007 masing-masing sebesar 22% dan 16%, hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya relatif lebih rendah, tetapi untuk periode 2007-2008 current 

ratio dan acid test ratio mengalami kenaikan yang cukup drastis bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu berarti kemampuan aktiva 

lancar dan aktiva lancar yang paling likuid pada tahun 2007-2008 dalam 

menjamin hutang lancarnya menunjukan tendensi yang baik. Atau relative 

lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk cash ratio setiap 

tahun mengalami kenaikan,itu berarti manajemen kas pada Koperasi 



 

 

Pegawai Pemerintah Kota Bandung sangat baik dalam pemenuhan hutang 

lancar dengan menggunakan kas dan setara kas yang ada di koperasi,  

tetapi jika dilihat dari sisi likuiditasnnya Koperasi Pegawai Pemerintah 

Kota Bandung mempunyai aktiva lancar yang cukup likuid dan total 

aktiva lancarnya pun setiap tahunnya selalu lebih besar dibanding utang 

lancarnya, jadi perusahaan masih berada dalam posisi likuid. 

b. Rasio Solvabilitas 

 Terjadi kenaikan pada debt to assets ratio pada periode 2006-2007  

sebesar 5,5%, ini berarti bahwa di tahun 2007 porsi utang dalam 

pendanaan aktiva semakin tinggi dan menunjukkan bahwa kinerja 

koperasi kurang baik, tetapi untuk periode 2007-2008 debt to assets ratio 

mengalami penurunan sebesar 26%,itu berarti pada tahun 2008 koperasi 

mengurangi porsi utang kepada kreditur dalam pendanaan aktiva, dan itu 

menunjukan bahwa kinerja perusahaan lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan untuk  debt to equity ratio pada periode 2006-2007 mengalami 

kenaikn sebesar 4,5%, ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam 

menjamin total hutang kepada kreditur dengan menggunakan modal 

sendiri mengalami penurunan, tetapi untuk periode 2007-2008 debt to 

equity ratio mengalami penurunan sebesar 3%, ini berarti bahwa 

kemampuan koperasi dalam menjamin  total hutangnya dengan 

menggunakan modal koperasi mengalami kenaikan dan itu menunjukan 

kondisi yang baik. Tetapi untuk longterm debt to equity ratio setiap 

tahunnya mengalami penurunan,itu berarti kemampuan koperasi dalam 

menjamin hutang jangka panjangnya dengan menggunakan modal sendiri 

setiap tahun mengalami kenaikan, itu berarti kondisi perusahaan dalam 

keadaan yang baik.  

c. Rasio Profitabilitas 

 Untuk return on investment dan return on equity periode 2006-2007 

mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4% dan 3%, yang berarti 

pada tahun 2007 kemampuan efektitfitas total asset dan total equity 

koperasi dalam meningkatkan laba bersih mengalami kenaikan, dan itu 



 

 

menunjukan kinerja koperasi yang cukup baik. Tetapi untuk periode 

2007-2008 return on investment dan return on equity koperasi mengalami 

penurunan yang masing-masing sebesar 2% dan 6%, itu berarti kinerja 

koperasi pada tahun 2008 dalam memanfaatkan total aktiva dan total 

equitas koperasi dalam meningkatkan laba bersih mengalami kemunduran 

atau penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan itu menandakan 

kondisi yang kurang  baik. 

d. Rasio Aktivitas 

 Untuk total assets turnover  Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung 

(KPKB) pada periode  2006- 2007 terjadi kenaikan sekitar 0,022 kali, itu 

berarti kemampuan koperasi dalam memanfaatkan aktivanya sudah cukup 

efektif dalam meningkatkan penjualan, tetapi untuk periode 2007-2008 

total assets turnover koperasi mengalami penurunan sebesar 0,021 kali, 

itu berarti pemanfaatan aktiva koperasi pada tahun 2008 kurang efektif 

dalam menghasilkan penjualan. Sedangkan untuk inventory turnover 

setiap tahunya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

sekitar 0,14 kali dan 0,09 kali  hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan inventory yang dimiliki perusahaan 

sudah efektif dalam menghasilkan penjualan. Dan untuk receivable 

turnover untuk periode 2006-2007 mengalami kenaikan sebesar 0,099, itu 

berarti efektivitas pengelolaan piutang koperasi atau kemampuan koperasi 

untuk mengkonversi piutang menjadi kas pada tahun 2007 mengalami 

peningkatan yang menandakan kondisi yang baik, tetapi untuk periode 

2007-2008 kemampuan koperasi dalam memanfaatkan efektivitas 

pengrlolaan piutang atau kemampuan perusahaan dalam mengkonversi 

piutna menjadi kas mengalami penurunan, dan ini menandakaan kondisi 

yang kurang baik, penurunan ini menandakan banyaknya piutang 

Koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung yang belum tertagih  

e. Rasio Pertumbuhan/Growth ratio 

 Untuk sales increase Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk 

periode 2006-2007 dan 2007-2008 mengalami penurunan masing-masing 



 

 

sebesar -0,58% dan -0,54%, penurunan ini disebabkan karena presentasi 

penjualan stiap tahun mengalami penerunan. Sedangkan untuk net profit 

increase pada periode 2006-2007 mengalami peningkatan sebesar 2,27%, 

yang disebabkan karena adanya pendapatan lain-lain sebesar Rp 

243.392.006,1 dan juga adanya penurunan biaya lain-lain sebesar Rp 

29.837.760,00 sedangkan untuk tahun 2007-2008 net profit increase 

mengalami penurunan itu berarti tingkat pertumbuhan laba bersih pada 

tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun kemarin. 

f. Rasio Produktivitas  

 Employees for sales ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan 

karyawan dalam menghasilkan laba, dimana pada tahun 2006-2007 

employees for sales ratio PT. INTI (Persero) mengalami kenaikan sekitar 

22% atau sebesar Rp 21.592.773,00 yang disebabkan karena adanya 

kenaikan penjualan sebesar Rp 575649.410,00 yang menandakan bahwa 

karyawan yang bekerja di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota bandung 

sangat produktif, tetapi untuk periode 2007-2008 employees for sales 

ratio mengalami penurunan sebesar 2,22%, hal ini berarti bahwa 

kemampuan produktifitas karyawan Koperasi Pegawai pemerintah Kota 

bandung pada tahun 2008 mengalami penurunan dalam mencapai 

penjualan. Sedangkan untuk net profit for employees ratio pada periode 

2006-2007 yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan laba mengalami peningkatan sekitar 22,7% atau 

sebesar Rp 4.299.156,43, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 

laba bersih Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) pada 

tahun 2007 sebesar Rp 29.837.760,04, tetapi untuk periode 2007-2008 net 

profit for employees ratio mengalami penurunan sebesar 1,9% hal ini 

disebabkan karena peningkatan presentasi penambahan karyawan lebih 

besar daripada peningkatan presentasi penambahan laba bersih yaitu 

sekitar 7,5% dan 5,5%. Tingkat produktivitas karyawan Koperasi Pegawai 

Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan laba setiap tahunnya tetap 

bertambah walaupun dengan jumlah karyawan yang paling banyak yaitu 



 

 

pada tahun 2006 sebanyak 44 orang yang masing-masing setiap tahunya 

menghasilkan laba bersih Rp 18.937.207, Rp 21.124.214,43 dan Rp 

22.276.343,16. Itu berarti laba bersih yang dicapai oleh Koperasi pegawai 

pemerintah Kota Bandung bila diukur dengan total karyawan tidak akan 

mengalami masalah atau dengan kata lain setiap satu orang karyawan 

tetap produktif setiap tahunya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktik dan hasil pembahasan yang penulis 

lakukan, maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan, yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan atau 

meningkatkan efektifitas penagihan piutang dengan cara memberikan sanksi 

yang tegas pada anggota yang menunggak seperti dengan melakukan teguran 

langsung, penagihan melalui surat,  atau bahkan dengan melakukan sita 

jaminan atas pinjaman anggota atau non anggota sesuai dengan perjanjian 

yang dibuat dengan pihak Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung 

sehingga akan meningkatkan kesadaran anggota atau non anggota yang 

menunggak untuk segera melunasi hutangnya dan dana Koperasi Pegawai 

Pemerintah Kota Bandung yang tertanam dalam piutang dapat berputar lebih 

efektif dalam meningkatkan usaha-usaha yang ada dalam Koperasi Pegawai 

Pemerintah Kota Bandung. 

2. Untuk lebih dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan sebaiknya 

perusahaan lebih meningkatkan penjualan usahanya baik penjualan usaha 

sektor niaga maupun sektor jasa dengan cara memberikan berbagai promosi 

seperi vocher belanja, undian berhadiah, kupon gratis dan diskon khusus bagi 

anggota dan non anggota yang melakukan pembelian diatas nilai yang 

ditentukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung serta dengan 

melengkapi barang-barang kebutuhan anggota yang sebelumnya kurang 

lengkap  dan untuk karyawannya  harus  sering  diberikan  training  atau 



 

 

pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kinerja produktivitas karyawan 

sehingga tujuan koperasi dapat terwujud dengan sempurna. 

3. Meningkatkan lagi minat anggota maupun non anggota terhadap program 

SIJAKO (Tabungan Berjangka) dan simpanan harian dengan memberikan 

berbagai promosi yang dapat meningkatkan minat anggota seperti dengan 

memberikan bonus/hadiah atau vocher makan atau berlibur ke tempat-tempat 

yang telah ditentukan oleh Koperasi pegawai Pemerintah Kota Bandung 

kepada anggota atau non anggota yang jumlah simpananya mencapai jumlah 

yang ditentukan oleh Koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung serta 

dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang manfaat program 

SIJAKO dan simpanan harian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


