
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap laporan 

keuangan PT. Sintas Kurama Perdana pada periode 2002 sampai 2006, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penyajian laporan keuangan PT. Sintas Kurama Perdana sudah memenuhi 

standar yang sebagaimana telah ditetapkan SAK yaitu laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan material dan biaya, hal ini dapat dilihat dari : 

a. Bentuk neraca yang disajikan oleh PT. Sintas Kurama Perdana yaitu dalam 

bentuk skontro, sehingga mudah dipahami dan diperbandingkan antar pos-

pos di dalam neraca tersebut. 

b. Bentuk laporan laba rugi yang disajikan oleh PT. Sintas Kurama Perdana 

yaitu dalam bentuk multiple step, sehingga baik penghasilan maupun 

beban dipisahkan secara terperinci. 

c. Bentuk laporan perubahan equitas yang disajikan oleh PT. Sintas Kurama 

Perdana yaitu bentuk laporan perubahan atas aktiva setelah dikurangi 

kewajibannya. 

d. Bentuk laporan arus kas yang disajikan oleh PT. Sintas Kurama Perdana 

terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, 

dan arus kas dari aktivitas pendanaan. 

2. Penulis melakukan perhitungan analisis laporan keuangan pada PT. Sintas 

Kurama Perdana dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas pada PT. Sintas Kurama 

Perdana pada periode 2002 sampai 2006, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut. 

 

 

 



 

 

a. Rasio Likuiditas  

Untuk rata-rata current ratio  pada periode 2002 sampai 2006 sebesar 

360.11% sedangkan untuk rata-rata quick ratio sebesar 247.55%. Jadi 

dapat peneliti simpulkan bahwa nilai rata-rata current ratio dan quick ratio 

berada di atas 100%, yang berarti kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar dinilai 

baik atau dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan likuid 

b. Rasio Solvabilitas 

- Untuk rata-rata total debt to equity ratio pada periode 2002 sampai 

2006 sebesar 35.44% atau dapat dikatakan solvabel karena dari tahun 

ke tahun modal yang digunakan untuk dijadikan jaminan untuk 

menutupi keseluruhan hutang perusahaan semakin besar. 

- Total equity to total assets ratio periode 2002 sampai 2006 mengalami 

penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 8.42%. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menjamin modal 

pinjamannya dengan menggunakan aktivanya mengalami penurunan. 

- Sedangkan total debt to assets ratio pada periode 2002 sampai 2006 

mengalami kenaikan yaitu dari 17.36% menjadi 28.86%. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan perusahaan dari periode 2002 sampai 2006 

dalam menjamin hutang perusahaan dengan menggunakan aktivanya 

semakin baik.  

c. Rasio Profitabilitas  

- Pada periode 2002 sampai 2006 gross profit margin perusahaan 

mengalami fluktuasi menurun sebesar 31.32% menjadi 15.45%. Hal 

ini berarti bahwa dari tahun ke tahun laba kotor yang diperoleh 

perusahaan dari setiap penjualan mengalami penurunan. 

- Pada periode 2002 sampai 2006 operating profit margin perusahaan 

mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 17.71%. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya penurunan laba usaha terhadap penjualan. 

 

 



 

 

- Sama halnya dengan operating profit margin, net profit margin 

perusahaan dari periode 2002 sampai 2006 juga mengalami penurunan 

yang cukup besar sebesar 11.58%. Hal ini diakibatkan oleh laba bersih 

yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami penurunan yang cukup 

besar jika dibandingkan dengan penjualannya. 

d. Rasio Aktivitas 

Untuk nilai rata-rata total assets turnover pada periode 2002 sampai 2006 

sebanyak 1.1 kali yang berarti bahwa kemampuan dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva perusahaan berputar 1.1 kali dalam 

menghasilkan pendapatannya, untuk nilai rata-rata receivable turnover 

sebanyak 4.24 kali yang berarti bahwa kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang perusahaan berputar 4.24 kali dalam menghasilkan 

pendapatannya, sedangkan untuk nilai rata-rata inventory turnover 

sebanyak 3.63 kali yang berarti bahwa kemampuan dana yang tertanam 

dalam persediaan perusahaan berputar 3.63 kali dalam menghasilkan 

pendapatannya. 

 

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. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang dari tahun ke tahun 

semakin menurun sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan pemasarannya 

agar tercapai laba yang lebih optimal.  

2. Untuk mencari sistem penagihan yang lebih efektif lagi sebaiknya perusahaan 

mengkaji secara mendalam sistem distribusi yang dilaksanakan selama ini, 

sehingga saldo piutang dapat ditekan serendah mungkin. 

 

 

 

 


