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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Dari analisis Laporan Keuangan Common Size, berikut adalah kesimpulan 

hasil perbandingan kinerja dua Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Komunikasi                                           

yang terdaftar di BEJ selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun        

2002-2004. 

PT Indosat sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik, namun 

perusahaan ini memiliki Hutang Jangka Panjang dan Hutang Obligasi yang sangat 

tinggi dan ditambah perusahaan memiliki Beban Lain-Lain yang sangat tinggi 

dalam dua tahun terakhir mengakibatkan perusahaan hanya mendapat Laba 

Sebelum Pajak yang rendah. Dengan Hutang Jangka Panjang yang sangat tinggi 

menyebabkan tingkat Likuiditas perusahaan menjadi sangat rendah, dan dengan 

tingginya Beban Lain-Lain membuktikan ketidakstabilan perusahaan pada faktor 

eksternal. Namun jika dilihat dari laporan keuangan Common Size nya, pada tahun 

terakhir perusahaan dapat memperbaiki dan mengalami peningkatan kinerja. 

Terlihat  Hutang Jangka Panjang yang menurun pada tahun terakhir dan dari Laba 

Rugi terlihat bahwa perusahaan pada tahun terakhir mengalami peningkatan Laba 

yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jika performa kinerja 

perusahaan dapat terus ditingkatkan tidak akan menutup kemungkinan perusahaan 

akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya. 

PT Telkom menurut analisis penulis memiliki kinerja yang jauh lebih baik 

disbanding perusahaan sejenis yaitu PT Indosat Co. Kestabilan dari perubahan-

perubahan pada rekening-rekening laporan keuangan perusahaan menandakan 

bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan setiap aktivitasnya. Kehati-hatian perusahaan dalam 

mengelola dan mengatur sumber-sumber operasinya dapat dilihat dari Neraca 

Common Size nya dengan persentase rekening-rekeningnya yang berubah dengan 
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tingkat penimpangan yang  rendah. Selain itu Independensi perusahaan sangat 

tinggi dimana perusahaan mempunyai tingkat Hutang Istimewa yang sangat 

rendah.  Jika dilihat dari Laba Rugi Common Size nya, perusahaan tidak pernah 

mengalami kerugian, bahkan jumlah Laba yang diperoleh perusahaan cukup 

tinggi. Ini membuktikan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola 

kegiatan operasi utamanya jelas paling baik dibandingkan perusahaan sejenis 

yaitu PT Indosat Co. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan atau 

peningkatan kinerja lebih lanjut pada kedua perusahaan Penyedia Layanan Jasa 

Komunikasi yang telah dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk PT Indosat 

Perusahaan ini harus terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan 

setiap tahunnya yang sudah mulai terlihat pada tahun terakhir dari laporan 

keuangan Common Size perusahaan, dan hal ini diharapkan dapat terus 

dipertahankan sehingga menjadi suatu kestabilan yang didukung dengan 

tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Beban Usaha perusahaan 

seharusnya dapat dikurangi agar perusahaan dapat memperoleh Laba yang 

tinggi. Perusahaan harus mampu menangani aktivitas di luar operasi dengan 

lebih baik sehingga tidak berakibat menurunnya hasil dan kualitas dari 

aktivitas operasi utama. 

2. Untuk PT  Telkom  

Perusahaan ini menurut penulis merupakan perusahaan yang memiliki kinerja 

yang lebih baik dibanding perusahaan sejenis yaitu PT Indosat Co. Perusahaan 

diharapkan dapat mempertahankan kestabilan kinerjanya dengan peningkatan 

yang terarah tiap tahunnya. Perusahaan sebaiknya dapat memaksimalkan 

usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari Pendapatan Lain-Lain, 

kerugian yang didapat dari Beban Pajak harus mampu dihilangkan agar 

keuntungan maksimal dapat diperoleh. 

 



 76

Selain saran untuk peningkatan kinerja dua perusahaan yang telah 

dianalisis, penulis juga akan memberikan beberapa saran bagi pemakai laporan 

keuangan yang bermaksud menggunakan metode Analisis Common Size dalam 

mengambil keputusan ekonomi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan Analisis Common Size pada laporan keuangan: 

 

1. Sebaiknya laporan keuangan yang akan dianalisis adalah lebih dari satu tahun 

agar dapat dilihat perubahan rekening perusahaan untuk mengetahui tingkat 

kestabilannya. 

2. Sebaiknya terdapat perusahaan pembanding atau perusahaan alternatif yang 

bergerak pada bidang operasi atau usaha yang sejenis. 

3. Mempelajari lebih dulu laporan keuangan aslinya untuk lebih memahami 

tentang aktivitas perusahaan. 

 

 

     


