
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan, penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh           PT 

Kereta Api (Persero) relatif baik dan mudah dipahami oleh para pemakai laporan 

keuangan khususnya investor dan kreditor PT Kereta Api (Persero). Laporan 

keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba-rugi disusun dan disajikan 

dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Neraca 

disajikan dalam bentuk skontro (account form), sedangkan laporan laba-rugi 

menggunakan multiple step form. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan 

(laporan keuangan komersial) kemudian diaudit oleh auditor yang berwenang 

sehingga menghasilkan kualitas informasi yang dapat dikatakan relevan untuk 

para pemakai laporan keuangan PT Kereta Api (Persero). 

2. Kondisi rasio likuiditas PT Kereta Api (Persero) dalam keadaan baik dan 

menunjukkan nilai yang aman untuk menjamin hutang lancar. Hal ini terlihat dari 

jumlah current ratio tahun 2003 (241 %) dan tahun 2004 (234 %) yang berada di 

atas nilai rasio standar, yaitu 200 %, serta jumlah quick ratio tahun 2003 (171 %) 

dan tahun 2004 (189 %) yang berada di atas nilai rasio standar, yaitu 100 %. 

Sedangkan kondisi rasio profitabilitas PT Kereta Api (Persero) kurang baik 

karena tingkat laba yang dihasilkan dari penjualan, total aktiva, maupun modal 

masih dalam persentase yang sangat kecil. Hal yang perlu diperhatikan dengan 

lebih teliti lagi yaitu perusahaan sebenarnya mengalami kerugian usaha namun 

ditutupi oleh pendapatan lain-lain di luar usaha, sehingga perusahaan 

menghasilkan laba. 

3. Laporan keuangan PT Kereta Api (Persero) yang sudah dianalisis dengan 

menggunakan analisis rasio likuiditas dan profitabilitas sangat bermanfaat bagi 

para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio 
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likuiditas PT Kereta Api (Persero), yaitu current ratio, di tahun 2004 mengalami 

penurunan, tetapi penurunan tersebut masih merupakan nilai yang aman untuk 

menjamin hutang lancar dan kondisi likuiditas perusahaan dalam keadaan baik 

yaitu berada di atas nilai rasio standar, yaitu 200 %, sedangkan quick ratio tahun 

2004 mengalami kenaikan sebesar 18 %. Rasio profitabilitas PT Kereta Api 

(Persero) mengalami peningkatan, ini terlihat dari ROI dan ROE PT Kereta Api 

(Persero) yang meningkat, dan juga dapat dilihat dari peningkatan margin laba 

bersih di tahun 2004 yang jumlahnya di atas margin laba bersih di tahun 2003. 

 

5.2  Saran   

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai masukan bagi PT Kereta Api (Persero) sebagai berikut : 

1. Analisis penyajian laporan keuangan harus disajikan secara rutin oleh perusahaan 

guna mengetahui posisi keuangan dan prestasi perusahaan pada setiap periode. 

Guna mencapai laba bersih yang optimal, perusahaan harus lebih efisien lagi 

dalam biaya penjualan, biaya operasi maupun biaya umum dan administrasi  di 

samping mengoptimalkan seluruh aktiva dan modal yang dimiliki. Hal ini akan 

berdampak baik karena dapat mempertinggi ROI dan ROE serta mencegah 

kemungkinan PT Kereta Api (Persero) mengalami kerugian usaha kembali seperti 

pada tahun 2003 dan 2004. 

2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Para pengguna laporan keuangan seringkali terjebak oleh peningkatan-

peningkatan rasio yang hanya ditampilkan pada financial highlight pada laporan 

keuangan. Padahal belum tentu rasio-rasio tersebut menampilkan keadaan 

sebenarnya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan ekonomi untuk masa 

yang akan datang, manajemen PT Kereta Api (Persero) hendaknya berhati-hati 

dan lebih jeli dalam melihat dan menilai laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut 

sebaiknya dilihat secara komprehensif, serta memperhatikan aspek-aspek di luar 

laporan keuangan agar keputusan manajemen lebih bermanfaat. 

 


