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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan terhadap laporan 

keuangan PT. INTI (Persero), dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Penyajian laporan keuangan PT. INTI (Persero) sudah mencapai mutu  

yang sebagaimana telah ditetapkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu 

laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material dan biaya. 

Bentuk neraca yang disajikan PT. INTI (Persero) yaitu dalam bentuk 

vertikal (report form), dimana semua aktiva dan passiva diurutkan dari 

atas sampai bawah. Sedangkan untuk laporan laba rugi PT. INTI 

(Persero) menyajikannya dalam bentuk multiple step, dimana 

pendapatan dan biaya dikelompokkan secara rinci. 

 2.  Kondisi perusahaan dengan perhitungan analisis rasio laporan 

keuangan pada periode 2005 sampai dengan 2005 adalah sebagai 

berikut :  

a. Rasio Likuiditas 

Terjadi penurunan pada current ratio dan cash ratio masing-masing 

sebesar 28% dan 13%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya relatif 

lebih rendah, tetapi jika dilihat dari sisi likuiditasnya PT. INTI 

(Persero) 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  sebesar 29%, ini berarti 

bahwa di tahun 2006 porsi utang dalam pendanaan aktiva semakin 

tinggi dan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. 
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Sedangkan untuk  debt to equity ratio kenaikannya sebesar 55%, 

ini berarti bahwa porsi pemegang saham semakin kecil dalam 

menjamin investasi kreditur, sejalan dengan hasil perhitungan pada 

rasio debt to assets ratio yang mengalami kenaikan juga 

menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan didanai oleh kreditur dan juga menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan kurang baik. 

c. Rasio Profitabilitas 

 Didalam rasio ini, perusahaan belum cukup optimal dalam 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan sumber yang 

ada, ini dapat dilihat dari adanya penurunan pada gross profit 

margin sebesar 3,69% dan net profit margin sebesar 1,82%. 

d. Rasio Aktivitas 

 Untuk total assets turnover PT. INTI (Persero) pada tahun 2006 

terjadi penurunan sekitar 0,05 kali dan inventory turnover 

penurunannya sekitar 0,34, hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva dan inventory 

yang dimiliki perusahaan kurang efektif, karena penurunan ini 

dapat menyebabkan banyaknya persediaan yang menganggur yang 

mengakibatkan aktiva menganggur terlalu banyak.  

e. Rasio Pertumbuhan/Growth ratio 

 Untuk sales increase mengalami kenaikan sebesar 1,38%, yang 

disebabkan karena adanya kenaikan penjualan pada tahun 2006 

sekitar  Rp. 63.985.288.060,-. Sedangkan net profit increase 

mengalami penurunan sebesar 0,02%, yang disebabkan karena 

penurunan laba bersih pada tahun 2006  sebesar Rp. 

9.446.038.776,- 
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f. Rasio Produktivitas  

 Employees for sales ratio digunakan untuk mengetahui 

kemampuan karyawan dalam menghasilkan laba, dimana pada 

tahun 2006 employees for sales ratio PT. INTI (Persero) 

mengalami kenaikan sekitar 11,31% atau sebesar Rp. 86.233.541,- 

yang disebabkan karena adanya kenaikan penjualan yang 

menandakan bahwa karyawan yang bekerja di PT. INTI (Persero) 

sangat produktif. Sedangkan untuk net profit for employees ratio 

yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba mengalami penurunan sekitar 52% atau sebesar          

Rp. 12.730.510,- hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba 

bersih PT. INTI (Persero) pada tahun 2006. 

 

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 menekan jumlah utang, baik utang 

jangka pendek maupun utang jangka panjang sehingga memudahkan 

perusahaan dalam melakukan pendanaan untuk perluasan atau 

meningkatkan laba, karena dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 PT. 

INTI (Persero) mengalami peningkatan pada aktiva tetapi juga diikuti 

oleh peningkatan kewajiban. 

2. Untuk lebih dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan sebaiknya 

perusahaan lebih mengenalkan produk-produk yang dibuat oleh 

perusahaan, dan untuk karyawannya  harus  sering  diberikan  

training  atau pelatihan-pelatihan agar dapat memberikan informasi 

mengenai produk-produk PT. INTI (Persero) kepada konsumen, dan 

perusahaan harus lebih representatif dengan cara mengadakan 

promosi di mall-mall atau door to door. 

 


