
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari kerja praktek yang penulis lakukan terhadap laporan 

keuangan toko Catenzo Shoes & Clothes tahun 2009 dan 2010 dapat disimpulkan 

bahwa penyajian laporan keuangan toko Catenzo Shoes & Clothes telah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia 

yaitu bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode dan antar 

perusahaan. 

1. Bentuk Neraca yang disajikan toko Catenzo Shoes & Clothes yaitu dalam 

bentuk skontro (Account Form) sehingga dapat diperbandingkan antara 

pos-pos di dalam neraca tersebut, sedangkan Laporan Laba Rugi disajikan 

dalam bentuk multiple step sehingga untuk menghitung laba bersih 

dilakukan beberapa langkah. 

2. Analisis laporan keuangan pada toko Catenzo Shoes & Clothes pada 

periode tahun 2009 dan 2010 yang terdiri dari rasio profitabilitas dan rasio 

aktivitas menunjukkan informasi kinerja sebagai berikut: 

a. Rasio profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan secara 

keseluruhan kurang baik, terlihat terjadi penurunan pada 

perhitungan gross profit margin, operation profit margin,  

penurunan ini disebabkan karena meningkatnya penjualan dan 

biaya operasi perusahaan. Penurunan juga terjadi pada return on 

total asset, dan return on equity, penurunan ini disebabkan karena 

peningkatan aktiva dan modal perusahaan yang lebih besar dari 

peningkatan laba bersih yang menandakan kurang efektifnya dalam 

pengelolaan aktiva dan modal dalam menghasilkan laba bersih. 

Namun pada net profit margin mengalami peningkatan, 

peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan laba 
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operasi dan pendapatan lain-lain. Kondisi ini menandakan 

perusahaan mampu menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. 

b. Rasio Aktivitas 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat aktivitas Catenzo Shoes & Clothes 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa perusahaan sudah efektif 

dalam mengelola sumber dananya dalam persediaan, piutang dan 

aktiva tetap. Hal ini dapat terlihat pada perhitungan inventory turn 

over, average collection period, dan fixed asset turn over  yang 

mengalami peningkatan pada tahun 2009 sampai dengan 2010. 

Walaupun pada total asset turn over mengalami penurunan yang 

tidak begitu besar. Penurunan ini disebabkan karena jumlah 

peningkatan penjualan lebih kecil dari peningkatan total aktiva. 

Kondisi ini menandakan bahwa perusahaan belum bisa 

menghasilkan laba bersih dari investasi keseluruhan aktivanya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya toko Catenzo lebih memperhatikan penggunaan analisis laporan 

keuangan untuk penentuan rencana dan melihat perkembangan perusahaan 

secara periodik. 

2. Hendaknya toko Catenzo lebih mengoptimalkan dalam mengelola sumber-

sumber dana yang dimiliki untuk meningkatkan pengelolaan modal dan 

aktiva sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja. 
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