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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan uraian maupun penjelasan serta analisis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba menarik 

beberapa kesimpulan: 

1. Dalam hal ini Neraca PDAM Kota Bandung adalah dalam bentuk skontro 

(Account Form), dimana semua aset tercantum disebelah kiri (debet), sedangkan 

liabilitas dan ekuitas ditempatkan disebelah kanan (kredit). Sedangkan bentuk dan 

penyusunan dari laporan laba rugi PDAM Kota Bandung disajikan dalam bentuk 

multiple step dimana pendapatan dan biaya-biaya dikelompokan berdasarkan 

golongan operasional dan non operasional. 

2. Analisis laporan keuangan pada PDAM Kota Bandung pada tahun 2010 

sampai dengan 2011 yang terdiri dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas 

menunjukan informasi sebagai berikut: 

a) Rasio Likuiditas 

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi penurunan pada curent ratio 

sebesar 0,15% hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah aktiva lancar 

sebesar Rp 17.266.613.182,223 (142%) dan meningkatnya jumlah utang 

lancar sebesar Rp 504.212.323,38 (160%). Dalam kondisi seperti ini 

perusahaan dalam kondisi yang kurang baik karena total aktiva yang 

dijaminkan terhadap utang lancar mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnaya. Pada quick ratio di tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi 

penurunan sebesar 0,13%, tetapi walaupun terjadi penurunan quick ratio 

jumlah aktiva lancar perusahaan masih dapat menutupi hutang lancar 

perusahaan tanpa menjual persediaan yang ada. 
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b. Rasio Solvabilitas 

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi penurunan  pada Debt to 

Equity sebesar 184% hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah hutang 

dan menurunnya jumlah aset dalam kondisi ini perusahaan berada dalam 

kondisi kurang baik karena perbandingan total hutang masih lebih besar dari 

total ekuitas. Pada Debt to Asset di tahun 2010 sampai dengan 2011 

mengalami kenaikan sebesar 189%, dalam kondisi ini pendanaan 

perusahaan dengan utang lebih besar dari total aset yang dimiliki. 

Kondisi seperti ini menunjukan bahwa PDAM Tirtawening Kota Bandung 

dalam keadaan Liquid dan Insolvabel atau kondisi perusahaan ini tidak lagi 

memiliki keseimbangan financial secara baik karena likuiditasnya dianggap sehat 

namun solvabilitasnya atau kemampuan membayar utang-utangnya secara tepat 

waktu dianggap berada dalam posisi bermasalah atau cenderung tidak lagi tepat 

waktu. 

5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil kerja praktik dan hasil analisis yang dilakukan, penulis 

mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pihak perusahaan, yaitu: 

1. Hendaknya PDAM Kota Bandung dapat menangani dan dapat menemukan 

solusi yang tepat atas kesulitan-kesulitan dalam penerapan analisis rasio 

laporan keuangan sehingga analisis tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi 

untuk melihat perkembangan perusahaan. Dengan cara sebagai berikut: 

a) Tidak melakukan tindakan yang ceroboh dalam bidang bidang kebijakan 

keuangan, artinya segala pengeluaran di perhitungan dengan penerapan 

prinsip kehati-hatian. 

b) Tidak melakukan spekulasi keuangan. 

Melakukan kebijakan penggunaan hutang berdasarkan proporsi dan 

prioritasnya. 


