
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyajian laporan keuangan PT. Bio Farma (Persero) sudah memadai dan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materil dan biaya. Bentuk laporan posisi keuangan 

PT. Bio Farma yaitu dalam bentuk vertikal (report form) dimana 

penyajiannya disusun secara urut dari atas ke bawah yang dimulai dari 

aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk laporan laba rugi PT. Bio 

Farma menyajikannya dalam bentuk laporan laba rugi bertahap (multiple 

step) dimana pendapatan dan biaya dikelompokkan secara terperinci. 

2. Perhitungan dan perbandingan analisis rasio laporan keuangan PT. Bio 

Farma (Persero) pada tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagai berikut : 

a. Rasio Likuiditas 

Terjadi kenaikan pada cash ratio dan quick ratio yang masing-masing 

mengalami kenaikan sebesar 26% dan 23%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan PT. Bio Farma (Persero) dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Hal itu sudah sesuai dengan 

standar interpretasi rasio yang menyatakan bahwa rasio likuiditas 

dianggap baik bila lebih dari 100%. Kenaikan itu terjadi dikarenakan 



adanya kenaikan total aktiva lancar yang terdiri dari kenaikan kas dan 

setara kas, persediaan, uang muka, piutang pajak serta adanya 

penurunan hutang jangka pendek. 

b. Rasio Solvabilitas 

Terjadi kenaikan pada debt to aset dan debt to equity yang masing-

masing mengalami kenaikan sebesar 0,1% dan 0,07%. Hal itu sudah 

sesuai dengan standar interpertasi rasio yang menyatakan bahwa rasio 

solvabilitas dianggap baik bila kurang dari 100%. Kenaikan ini terjadi 

disebabkan perusahaan menambah nilai hutangnya kepada kreditur 

yang berarti aktiva perusahaan masih dibiayai oleh hutang. 

c. Rasio Profitabilitas 

Pada tahun 2009-2010 menunjukan rasio sebesar 59% dan 58% yang 

berarti terjadi penurunan pada gross profit margin sebesar 0,01%. 

Padahal nilai penjualan meningkat, ternyata penurunan ini disebabkan 

oleh naiknya nilai harga pokok penjualan (HPP). Sedangkan untuk net 

profit margin mengalami kenaikan sebesar 0,11% dikarenakan adanya 

laba bersih yang meningkat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kerja praktik dan pembahasan yang penulis lakukan maka 

penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi perusahaan yaitu : 



1. PT. Bio Farma (Persero) telah menyajikan laporan keuangan dengan 

baik dan talah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang berlaku umum. Namun sebagai perusahaan besar, PT. Bio 

Farma seharusnya sudah menerapkan International Financial 

Reporting Standards (IFRS) dimana standar laporan keuangan 

tersebut berlaku secara internaasional. 

2. PT. Bio Farma (Persero) telah berusaha dengan baik dalam 

meningkatkan penjualannya serta mampu menggunakan kewajiban 

untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan tapi disarankan 

agar PT. Bio Farma (Persero) tetap mempertahankan peningkatkan 

penjualan, menstabilkan kinerja perusahaan serta menurunkan 

kewajibannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


