
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap laporan 

keuangan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk dapat disimpulkan bahwa 

: 

1. Penyajian laporan keuangan PT. TELKOM sudah mencapai mutu yang 

sebagaimana yang telah ditetapkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu 

laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material dan biaya. 

Bentuk neraca yang disajikan PT. TELKOM yaitu dalam bentuk 

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

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

menyajikan dalam bentuk multiple step dimana pendapatan dan biaya 

dikelompokkan scara rinci. 

2. Kondisi perusahaan dengan perhitungan analisis rasio keuangan pada 

periode 2009 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut : 

a. Nisbah Likuiditas 

Kondisi perusahaan PT. TELKOM pada tahun 2009 menunjukkan 

keadaan yang semakin baik bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, namun masih belum ada peningkatan bila 

dibandingkan dengan tahun 2007. Dilihat dari sisi likuidnya PT. 

TELKOM mempunyai aktiva lancar yang cukup likuid dan total 

aktiva lancar pun lebih besar dibandingkan dengan total utang 

lancarnya. Jadi PT. TELKOM berada pada posisi likuid. 

b. Nisbah Leverage 

Dilihat dari beberapa hasil perhitungan nisbah leverage 

menunjukkan penurunan pada jumlah porsi utang baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk mendanai 

aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. 



TELKOM telah berupaya menekan utang lancar atau utang jangka 

panjangnya pada setiap tahunnya. 

c. Nisbah Aktivitas 

Kondisi tahun 2009 menunjukkan perubahan yang signifikan 

dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan telah meningkatkan efesiensian dan 

pemanfaatan seumber daya perusahaan secara optimal. 

d. Nisbah Profitabilitas 

Di dalam nisbah ini menunjukkan perusahaan sudah sangat optimal 

dalam mendapatkan keuntungan. Hal ini terlihat dari jumlah 

keuntungan yang didapatkan pada tahun 2009 jauh lebih besar 

dibandingkan dengan dua tahun terakhir. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktik dan hasil pembahasan yang penulis 

lakukan maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat 

menjadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu : 

1. Aktiva yang dimiliki PT. TELKOM terlalu banyak dibandingkan 

dengan kemampuan menjualnya, sebaiknya PT. TELKOM 

meningkatkan kemampuan penjualannya. 

a. Penjualan speedy. Di lapangan banyak keluhan mengenai koneksi 

speedy tidak stabil dan sama sekali tidak konek saat waktu hujan. 

Sebaiknya perusahaan memperbaiki keluhan yang terjadi di 

lapangan dengan memperbaiki kualitas koneksi pada speedy.  Dan 

tingkat promosi lebih ditingkatkan, atau dengan adanya paket 

mahasiswa. Jadi adanya harga sesuai dengan pekerjaan pelanggan. 

b. Provider Telkomsel. Di lapangan terdapat keluhan mengenai SMS 

(short messages service) dan BBM (Blackberry Messanger) agak 

delay, apalagi pada malam hari. Sebaiknya perusahaan 

memperbaiki dan memperkuat jaringan agar pelanggan tidak 

kecewa. 



2. Beberapa hasil dari nisbah likuiditas masih rendah dibandingkan 

dengan tahun 2007 sebaiknya perusahaan menekan sejumlah utang 

lancar dan meningkatkan jumlah aktiva lancar yang dimilikinya.  

3. Hasil perhitungan debt to assets ratio pada tahun 2009 masih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2007. Sebaiknya perusahaan mengurangi 

sejumlah aktiva yang didanai oleh utang baik utang jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


