
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 

simpulan :

1. Laporan keuangan yang disajikan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang 

Purbaleunyi Bandung sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan, yaitu laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materil dan 

biaya. Laporan keuangan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi 

Bandung yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Laporan posisi keuangan yang disajikan berbentuk vertical (report form), 

dimana semua komponen yang terdapat dalam laporan posisi keuangan mulai 

dari aset, kewajiban, dan ekuitas disajikan secara berurutan dari atas ke bawah. 

Sedangkan laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multiple step, dimana 

pendapatan maupun biaya disajikan secara terpisah dan dirinci.

2. Perhitungan dan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas PT. Jasa Marga 

(Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung periode 2009 sampai dengan 2011 

adalah sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

Terjadi kenaikan pada current ratio dari tahun 2009 sampai dengan tahun

2010 sebesar 10,31%. Kenaikan current ratio ini tidak diimbangi dengan 

penurunan utang lancarnya. Walaupun utang lancarnya tidak mengalami 

penurunan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi tetap dapat 

menaikkan current ratio tahun 2010. Hal ini karena aset lancar yang 

mengalami kenaikan dapat menutupi utang lancar yang akan segera jatuh 

tempo. Sedangkan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi pula kenaikan

pada current ratio sebesar 6,59%. Alasan kenaikan ini sama halnya seperti

dari tahun 2009 ke tahun 2010 namun kenaikan dari tahun 2010 sampai ke 



tahun 2011 terjadi karena adanya kenaikan aset lancar lain-lain yang 

disebabkan oleh perpindahan sistem dari general ledger manual ke sistem 

oracle. Pada cash ratio di tahun 2009 sampai 2010 terjadi kenaikan sebesar 

2,87% hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 

dalam menjamin utang lancarnya dengan menggunakan kas semakin baik 

tetapi pada tahun 2010 sampai 2011 terjadi penurunan sebesar 13,58% hal ini 

disebabkan adanya penurunan aset lancar seperti kas dan setara kas. 

Penurunan kas dan setara kas ini disebabkan adanya kebijakan perusahaan 

yang mengurangi dana kas kecil.

b. Rasio Solvabilitas

Terjadi penurunan pada total debt to equity ratio dari tahun 2009 sampai 

2010 sebesar 0,345%  hal ini disebabkan kekayaan yang dimiliki perusahaan 

cukup dan mampu untuk menutupi hutang yang dimiliki perusahaan. 

Sedangkan pada tahun 2010 sampai 2011  mengalami kenaikan sebesar 

1,302% hal ini disebabkan karena kenaikan kewajiban jangka pendek atau 

kewajiban lancar. Pada total debt to total asset di tahun 2009 sampai 2010 

terjadi penurunan sebesar 0,319% yang menunjukkan bahwa aset perusahaan 

dapat membiayai hutangnya dengan baik sedangkan dari tahun 2010 sampai 

2011 terjadi kenaikan sebesar 1,217% hal ini disebabkan karena kenaikan 

total hutang namun kenaikan total ini dapat tertutupi dengan naiknya total 

aset.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu :

1. Sebaiknya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi menggunakan 

trend industri, yang digunakan sebagai alat pembanding untuk mengukur kinerja 

antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dengan perusahaan sejenis.

2. Sebaiknya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi pada saat 

perpindahan sistem dari general ledger manual ke oracle lebih teliti dalam 

melakukan entri data sehingga tidak mengganggu dalam penyajian laporan 

keuangan.


