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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian maupun penjelasan serta perhitungan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba menarik 

beberapa kesimpulan : 

1. Penyajian atas laporan keuangan yang dilakukan PDAM Kota Bandung 

telah memadai karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

Adapun laporan keuangan tersebut disajikan secara lengkap dan terperinci. 

2. 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. 

3. Analisis laporan keuangan pada PDAM Kota Bandung pada tahun 2009 

sampai dengan 2010 yang terdiri dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas 

menunjukkan informasi sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas 

Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terjadi peningkatan pada current 

ratio sebesar 364,05%, hal ini terjadi karena meningkatnya aset lancar 

dan turunnya liabilitas jangka pendek. Pada quick ratio di tahun 2009 

sampai dengan 2010 terjadi peningkatan sebesar 358,69%, tetapi aset 

lancar yang diinvestasikan dalam persediaan masih terbilang tinggi, 

sehingga keadaan ini tidak aman untuk perusahaan karena persediaan 

sifatnya tidak mudah dicairkan. 
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b. Rasio Solvabilitas 

Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terjadi penurunan pada Total 

Debt to Total Equity sebesar 81,17%, hal ini disebabkan oleh 

terjadinya penurunan jumlah liabilitas jangka pendek dan 

meningkatnya jumlah ekuitas tetapi saldo akumulasi rugi sampai 

dengan tahun lalu lebih besar daripada saldo modal dari pemerintah 

sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Pada Total Debt to 

Total Asset di tahun 2009 sampai dengan 2010 juga mengalami 

penurunan sebesar 28,20% , hal ini terjadi karena meningkatnya 

jumlah aset. Kondisi seperti ini menunjukan bahwa perusahaan dalam 

keadaan insolvabel. 

 

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. Sebaiknya PDAM Kota Bandung lebih mengoptimalkan penyajian 

laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 

2. 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 . 

 

 


