
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Dari analisis laporan keuangan common size, berikut adalah hasil 

perbandingan kinerja 3 (tiga) perusahaan industri pertambangan minyak dan gas 

bumi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama kurun waktu 3 (tiga) 

tahun, yaitu dari tahun 2003-2005. 

1. PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. 

  PT. Apexindo Pratama Duta menurut penulis adalah perusahaan yang 

berada pada tingkat terendah dilihat dari pelaksanaan kinerja dibandingkan 

dengan kedua perusahaan sejenis lainnya. Perusahaan ini memang menunjukkan 

kepemilikan rekening kas dan setara kas yang cenderung meningkat untuk setiap 

tahunnya. Sementara itu apabila dilihat dari segi aktivitas investasi yang berjalan, 

bahwa perusahaan tidak melakukan aktivitas investasi yang cukup berarti. Hal ini 

dapat terlihat pada rekening aktivitas investasi yang cenderung persentasenya 

terus menurun dari tahun ke tahun. Dari peristiwa tersebut dapat dinilai bahwa 

perusahaan mempunyai banyak kas menganggur yang alangkah lebih baik apabila 

digunakan untuk aktivitas investasi baik itu investasi jangka panjang maupun 

investasi jangka pendek.  

  Akibat dari kurang tepatnya perusahaan dalam mengelola rekening kasnya, 

berdampak pada laporan laba rugi common size yang menunjukkan bahwa  

perusahaan menderita kerugian selama dua tahun berturut-turut. Walaupun sempat 

mendapatkan laba, persentasenya pun tidak terlalu besar karena diawali oleh 

pendapatan perusahaan yang cenderung tidak terlalu besar untuk setiap tahunnya. 

Disamping persentase pendapatan yang tidak terlalu besar, perusahaan juga harus 

menanggung beban usaha yang persentasenya terus meningkat setiap tahunnya. 

Secara kesekuruhan dapat dikatakan bahwa perusahaan tampak tidak dapat 

menjalankan kegiatan operasi pokok dengan efektif dan efisien sehingga selalu 

menghasilkan laba kotor yang terlampau rendah dan berakhir dengan menderita 

kerugian untuk dua tahun berturut-turut.      
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2. PT. Energi Mega Persada Tbk. 

 PT. Energi Mega Persada terlihat memilki kinerja lebih baik dibandingkan 

dengan perusahaan sebelumnya. Pada neraca common size rekening kas dan setara 

kas memang terlihat sempat menurun drastis dari tahun kedua menuju tahun 

ketiga yang dianalisis. Tetapi apabila dilihat dari sisi aktiva tidak lancar, bahwa 

perusahaan terlihat menggunakan kas nya tersebut untuk aktivitas investasi 

dengan membeli aktiva minyak dan gas bumi. Walaupun sempat mengalami 

defisiensi modal pada tahun 2003 akibat dari dilakukannya  penggabungan usaha 

dengan anak perusahaan, tetapi terlihat bahwa perusahaan memiliki keyakinan 

dalam melakukan setiap aktivitasnya untuk mendongkrak nilai persentase kas dan 

setara kas di masa yang akan datang. Hal ini dibuktikan  pada laporan laba rugi 

common size, dimana perusahaan memiliki persentase laba kotor yang cukup baik 

dan persentase laba bersihnya pun selalu mengalami peningkatan untuk setiap 

tahunnya. Hal ini dikarenakan perusahaan berani untuk melakukan investasi dan 

penggabungan usaha dengan anak perusahaan. Secara keseluruhan aktivitas 

operasi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sudah 

cukup baik karena mengalami kenaikan persentase yang cukup stabil menuju arah 

yang lebih baik untuk setiap tahunnya. 

 

3. PT. Medco Energi Internasional Tbk. 

 PT. Medco Energi Internasional Tbk mnenurt penulis adalah perusahaan 

yang memiliki kinerja terbaik diantara perusahaan pembandingnya. Kestabilan 

dari perubahan-perubahan pada rekening-rekening laporan keuangan perusahan 

ini adalah dapat dinilai sangat baik. Hal ini menandakan bahwa perusahaan sangat 

berhati-hati dalam merencanakan dan mengimplementasikan setiap aktivitasnya. 

Kehati-hatian perusahaan dalam mengatur sumber-sumber operasinya dapat 

dilihat pada neraca common size, terlihat bahwa perusahaan tidak pernah 

menderita kerugian akibat salah dalam mengelola aktivitas operasional 

perusahaan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan 

hal yang tepat dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan.  
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5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan atau 

peningkatan kinerja lebih lanjut untuk ketiga perusahaan industri pertambangan 

minyak dan gas bumi yang telah dianalisis adalah sebagai berikut : 

1. PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. 

 Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan dalam hal pengelolaan kas dan 

lebih memperhatikan aktivitas operas pokok perusahan agar dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien. Karena sebenarnya persentase rekening kas perusahaan cukup 

stabil dari tahun ke tahun, tetapi dibiarkan begitu saja dan tidak digunakan untuk 

hal yang akan membawa kepada keadaan yang lebih baik di masa yang akan 

datang. Daripada kas tersebut dibiarkan mengaggur, lebih baik kiranya digunakan 

untuk aktivitas investasi misalnya, baik itu investasi jangka panjang maupun 

jangka pendek. Dengan dilakukannya investasi, diharapkan persentase pendapatan 

perusahaan akan meningkat, dan dengan lebih dikelolanya aktivitas operasi pokok 

diharapkan persentase beban pokok yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat 

lebih diminimalisir. Dengan begitu, hasil akhirnya tentu saja perusahaan mampu 

untuk mendapatkan laba bersih dengan persentase yang cukup baik.   

2. PT. Energi Mega Persada Tbk. 

  Perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun sudah 

terlihat pada laporan keuangan common size perusahaan dan diharapkan hal ini 

dapat terus berlanjut untuk menjadi suatu kestabilan yang didukung degan tingkat 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Perusahaan juga diharapkan mampu untuk 

lebih mengoptimalkan lagi aktivitas operasional perusahaan sehingga persentase 

beban lain-lain yang harus ditanggung perusahaan dapat ditekan dan dengan akhir 

laba bersih perusahaan yang dapat meningkat. 

3. PT. Medco Energi Internasional Tbk. 

Perusahaan yang menurut penulis memiliki kinerja terbaik diantara 

perusahaan lainnya ini, diharapkan dapat mempertahankan kestabilan kinerjanya 

dengan peningkatan yang terarah dari tahun ke tahun. Dan sebisa mungkin 

perusahaan mengalokasian kepemilikan kas nya untuk investasi agar dapat 

memperbesar persentase pendapatan untuk setiap tahunnya.  
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 Selain saran untuk peningkatan kinerja tiga perusahaan yang telah 

dianalisis, penulis juga akan memberikan saran bagi para pemakai laporan 

keuangan yang bermaksud menggunakan metode analisis common size dalam 

mengambil keputusan ekonomi. Berikut adalah beberapa hal yang dirasa perlu 

diperhatikan dalam melakukan analisis common size pada laporan keuangan : 

1. Sebaiknya laporan keuangan yang akan dianalisis adalah untuk kurun waktu 

lebih dari 1 (satu) tahun dengan maksud agar dapat dilihat perubahan rekening 

perusahaan untuk mengetahui tingkat kestabilannya. 

2. Sebaiknya terdapat perusahaan pembanding atau perusahaan alternatif yang 

bergerak pada bidang operasi yang sejenis. 

3. Mempelajari terlebih dahulu laporan keuangan aslinya agar lebih paham 

tentang aktivitas apa saja yang dijalankan oleh perusahaan. 


