
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasakan uraian dari hasil analisa perhitungan dan perbandingan rasio 

ROA (Return on Asset) dan ROI (Return on Investment) pada laporan keuangan 

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama kerja 

praktik, bahwa penyajian lapoan keuangan PT. Kimia Farma (Persero) 

Tbk. Plant Bandung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku di Indonesia. Bentuk laporan posisi keuangan PT. 

Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung yaitu dalam bentuk vertikal 

(report form), dimana penyajiannnya disusun secara urut dari atas ke 

bawah yang dimulai dari asset, liabilitas dan ekuitas. Sedangkan untuk 

laporan laba rugi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung 

menyajikan dalam bentuk laporan laba rugi bertahap (multiple step) 

dimana pendapatan dan biaya dikelompokan secara terperinci. 

2. Setelah dilakukan analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio 

ROA (Return on Asset) dan ROI (Return on Investment) pada PT. Kimia 

Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung, maka ROA pada tahun 2011 jika 

dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar -

2.767719973%, begitupun ROI pada tahun 2011 jika dibandingkan 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar -2.814994308%. Hal ini 

menunjukan kemampuan manajemen perusahaan yang baik dalam 

meningkatkan dan memperoleh ROA (Return on Asset) dan ROI (Return 

on Investment). Meskipun terjadi kenaikan pada rasio ROA (Return on 

Asset) dan ROI (Return on Investment) yang cukup segnifikan, namun  

 



tidak mempengaruhi kenaikan laba perusahaan. Bahkan PT. Kimia 

Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung cenderung mengalami penurunan 

laba (Income Decreasing) yang cukup besar. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis menarik kesimpulan bahwa analisa rasio ROA (Return on 

Asset) dan ROI (Return on Investment) berperan penting dalam penilaian 

perkembangan perusahaan, dan juga memiliki pengaruh positif terhadap laporan 

keuangan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung. Maka saran yang 

dapat penulis sampaikan, untuk mendiagnosa terhadap masalah-masalah 

manajemen, operasional, atau masalah lainnya, manajemen PT. Kimia Farma 

(Persero) Tbk. Plant Bandung dapat menggunakan analisa laporan keuangan 

sebagai alat evaluasi dalam mengukur dan menilai perkembangan manajemen dan 

perusahaan. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung sebaiknya 

memanfaatkan analisa laporan keuangan dalam merencanakan penempatan 

investasi. Penempatan investasi merupakan sejauh mana perusahaan 

merencanakan pembelian berupa asset perusahaan, saham maupun obligasi dan 

sejauh mana perusahaan memperoleh laba dikemudian hari dari investasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


