
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai manfaat analisis laporan 

keuangan dalam menilai kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero), maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, yaitu : 

 

5.1.1 Pelaksanaan Analisis Laporan Keuangan di PT. Kereta Api (Persero) 

 Pelaksanaan analisis laporan keuangan di PT. Kereta Api (Persero) 

dilaksanakan secara sangat memadai, hal ini ditandai dengan dipenuhinya 

berbagai syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh seorang analis sebelum 

melakukan analisis laporan keuangan. 

Seorang analis juga mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan data 

atau informasi yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas analisis. Hal 

ini dikarenakan analisis laporan keuangan dilakukan oleh pihak internal 

perusahaan bukan oleh suatu lembaga independen ataupun individu yang sengaja 

didatangkan untuk melakukan tugas analisis. 

Metode analisis yang dipakai oleh seorang analis dalam melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan adalah metoda analisis horizontal yang 

membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan periode sebelumnya. 

Sedangkan teknik analsis yang dipakai adalah analisis rasio yang didasarkan pada 

keputusan Menteri BUMN No 100/MBU/2002.  

Analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang analis 

menghasilkan berbagai interpretasi yang kemudian disajikan atau dilaporkan 

secara tertulis dan menyeluruh pada management report yang merupakan alat 

yang menyajikan kondisi atau keadaan PT. Kereta Api (Persero) secara 

menyeluruh.  

 

5.1.2 Kinerja Keuangan PT. Kereta Api (Persero) 

Kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang dilihat berdasarkan aspek 

keuangan dinilai cukup baik, hal ini dikarenakan hampir seluruh indikator pada 



aspek keuangan PT. Kereta Api (Persero) berada diatas rata-rata standar tertinggi 

skor berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No 100/MBU/2002. Indikator-

indikator penilaian aspek keuangan seperti dapat dilihat pada tabel 4.9 (skor 

kinerja aspek keuangan PT. Kereta Api (Persero), yaitu jumlah angka skor ROE 

yang memiliki rata-rata sebesar 0,2426% dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak 

dapat memberikan jaminan kepada para penanam modal sehingga pemodal akan 

lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya pada surat berharga karena bunga 

atau keuntungan yang ditawarkan lebih besar yaitu sebesar 0,08 atau 8%. 

Begitu pula dengan angka return on investment yang hanya mencapai rata-

rata sebesar 1,158% yang jika dibandingkan dengan skor tertinggi menurut 

Keputusan Menteri BUMN No 100/MBU/2002 mencapai angka 18. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu untuk memberikan 

jaminan kepada para investor dengan laba sebelum pajak yang dimiliki. 

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata cash ratio yang dihasilkan oleh 

PT. Kereta Api (Persero) adalah sebesar 118,72%. Angka ini dapat dikatakan baik 

jika dibandingkan dengan standar skor berdasarkan Keputusan Menteri BUMN 

No 100/MBU/2002 yang memiliki standar skor tertinggi untuk cash ratio sebesar 

35. Hal ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan selama lima tahun terakhir 

perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendek yang dimilikinya dengan kas 

yang ada di PT. Kereta Api (Persero). 

Apabila dilihat secara eksplisit sebenarnya jumlah angka current ratio di 

PT. Kereta Api (Persero) dikatakan sangat bagus walaupun mulai tahun 2004 

sampai dengan tahun 2006 terus menurun jumlahnya, hal ini disebabkan karena 

jumlah rata-rata current ratio yang dihasilkan adalah sebesar 216,122%.  Pada 

keputusan menteri BUMN No 100/MBU/2002 standar tertinggi untuk current 

ratio adalah sebesar 125%, ini dapat diartikan bahwa PT. Kereta Api (Persero) 

secara keseluruhan selama lima tahun terakhir mampu melunasi hutang lancar 

yang dimiliki dengan aset lancar yang dimiliki. 

Jika dilihat secara keseluruhan terjadi kenaikan dan penurunan lama waktu 

pengumpulan piutang usaha di PT. Kereta Api (Persero), rata-rata lama waktu 

pengumpulan piutang PT. Kereta Api (Persero) selama lima tahun terakhir adalah 

sebesar 24,4 hari. Jumlah angka kenaikan dan penurunan itu masih dapat 



dikatakan bagus jika dibandingkan dengan standar yang dikeluarkan oleh Menteri 

BUMN No 100/MBU/2002 yang mematok angka tertinggi untuk pengumpulan 

piutang yaitu selama 60 hari. 

Jika dilihat secara keseluruhan maka lama waktu pengkonversian 

persediaan PT. Kereta Api (Persero) dapat dikatakan sangat baik, hal ini 

dikarenakan lama waktu pengkonversian persediaan rata-rata PT. Kereta Api 

(Persero) selama lima tahun yaitu selama 38 hari jika dibandingkan dengan 

standar tertinggi lama waktu pengkonversian persediaan yang dikeluarkan oleh 

Menteri BUMN No 100/MBU/2002 yaitu selama 60 hari. 

Secara keseluruhan rata-rata keefektifan PT. Kereta Api (Persero) dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan adalah sebesar 64,53%, 

angka ini bisa dikatakan ada pada kategori sedang jika didasarkan pada Keputusan 

Menteri BUMN No 100/MBU/2002 yang menetapkan poin maksimal untuk 

mendapatkan standar tertinggi ada pada kisaran 120%. 

Jika dilihat secara keseluruhan maka rata-rata angka rasio total equity 

terhadap total asset yang dihasilkan PT. Kereta Api (Persero) selama lima tahun 

yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah sebesar 60,69%. Jika 

dibandingkan dengan skor standar yang ada pada Keputusan Menteri BUMN No 

100/MBU/2002, maka keefektivan PT. Kereta Api (Persero) dalam menggunakan 

asset yang dibiayai oleh equity ada pada kategori baik, hal ini didasari dengan 

fakta bahwa skor standar tertinggi adalah sebesar 90%-100%. 

Penilaian terhadap seluruh indikator aspek keuangan PT. Kereta Api 

(Persero) menunjukkan angka yang sangat baik karena hampir semua indikator 

aspek keuangan menghasilkan rata-rata angka di atas standar berdasarkan 

Keputusan Menteri BUMN NO 100/MBU/2002. 

 

5.1.3 Manfaat Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Pelaksanaan analisis laporan keuangan tentu saja diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata bagi perusahaan untuk 

kelangsungan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini akan dipaparkan 



manfaat yang dirasakan PT. Kereta Api (Persero) pasca penggunaan analisis 

laporan keuangan, yaitu : 

11. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa 

12. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit) 

13. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga. Antara lain : 

• Dapat menilai prestasi perusahaan 

• Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan 

• Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

• Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

Berdasarkan pada penelitian mengenai manfaat analisis laporan keuangan 

dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis laporan keuangan sangat bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan 

 

5.2 Saran 

Sesuai dengan kelemahan yang terlihat oleh penulis selama melakukan 

penelitian, penulis ingin mencoba untuk memberikan saran yang mungkin akan 

dapat membantu untuk memperbaiki kondisi yang dirasa kurang sesuai, yaitu : 

1. Pelaksanaan analisis laporan keuangan yang sudah dilaksanakan dengan baik 

harus terus dipertahankan dengan disertai bebagai evaluasi dalam bentuk 

perbaikan-perbaikan demi tercapainya kompetensi sumber daya manusia 

pelaksana analisis secara maksimal. 

2. Kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang tercermin dalam bentuk 

prifitabilitas selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2002 s/d tahun 2006 

terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan yang terjadi secara terus 

menerus hendaknya disertai dengan perbaikan terhadap kembalian dari 

perusahaan kepada pemilik atau investor, hal ini tercermin dengan rendahnya 

angka skor return on equity dan angka skor return on investment.  


