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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penyajian atas laporan keuangan yang dilakukan PT. Telekomunikasi telah 

memadai karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun laporan 

keuangan tersebut disajikan secara lengkap dan terperinci.  

Dalam hal ini laporan posisi keuangan PT. Telkom adalah dalam bentuk 

vertical (report form) dimana semua komponen yang terdapat dalam laporan posisi 

keuangan mulai dari aktiva, kewajiban dan ekuitas disajikan secara berurutan dari 

atas ke bawah. Laporan posisi keuangan PT. Telkom disusun dan disajikan untuk 

dapat memberikan informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan perusahaan pada 

setiap akhir periode yang bersangkutan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. 

 Sedangkan Bentuk dan penyusunan dari laporan laba rugi PT. Telkom 

disajikan dalam bentuk multiple step dimana pendapatan dan biaya-biaya 

dikelompokan berdasarkan golongan operasional dan non operasional. Laporan Laba 

Rugi disusun dan disajikan untuk memberikan informasi mengenai hasil usaha 

perusahaan  bagi pihak-pihak yang berkepentingan lain terhadap perusahaan. 

 Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan perhitungan rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Likuiditas 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwa penilaian kondisi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan 

menggunakan rasio likuiditas menunjukan bahwa perusahaan dianggap tidak 

likuid karena walapun PT. Telkom mengalami kenaikan pada aktiva lancar 
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dan penurunan pada kewajiban lancar tetapi kewajiban lancar masih lebih 

besar daripada aktiva lancar akibatnya PT. Telkom berada di posisi tidak 

likuid karena aktiva lancar belum bisa menutupi hutang lancar setiap 

tahunnya. 

2. Analisis Solvabilitas 

Kondisi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. secara keseluruhan 

dengan menggunakan rasio solvabilitas menunjukan bahwa perusahaan masih 

dibiayai oleh hutang dengan presentase yang besar. Walalaupun total 

kewajiban mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi presentase pada Total 

Debt Total equity tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 masih dalam jumlah 

besar sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Telkom dalam keadaaan kurang 

baik. 

3. Analisis Aktivitas 

Kondisi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. secara keseluruhan 

dengan menggunakan rasio aktivitas menunjukan bahwa perusahan belum 

efektif dalam mengerjakan sumber dananya karena mengalami fluktuasi pada 

receivable turnover dan periode penagihannya pun masih kurang efektif. 

4. Analisis Rentabilitas 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwa penilaian kondisi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan 

menggunakan rasio rentabilitas dalam keadaan kurang baik walaupun 

mengalami kenaikan pada gross profit margin dan net profit margin tetapi 

pada return on investment menunjukan bahwa perusahaan belum bisa 

menghasilkan laba bersih dari investasi aktivanya yang terlihat dari adanya 

penurunan presentase dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penyusun mempunyai 

beberapa saran kepada pihak perusahaan khususnya pihak Direktoran Keuangan 

kantor perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Yaitu : 

1. Sebagai dasar penentuan rencana atau proses bisnis pada perusahaan agar 

berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target yang ditetapkan sebaiknya 

pihak manajemen menggunakan perhitungan rasio dalam menganalisis 

laporan keuangan. 

2. Sebaiknya pihak manajemen melakukan sosialisasi kepada direktorat lainnya 

untuk menggunakan analisis rasio laporan keuangan dalam salah satu dasar 

pengambilan keputusan. 

 


