
82 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta 

didukung dengan data yang diperoleh selama penelitian, penulis menarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Analisis Tren selama kurun waktu 2003 sampai 2005 pada perusahaan yang 

bergerak di bidang telekomunikasi sebagai berikut: 

a. PT Telekomunikasi Tbk 

Untuk PT Telekomunikasi Tbk pada neraca komparatif jumlah aktiva 

mengalami kenaikan pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu sebesar 

11,73% dan 23,64%. Hal ini juga terlihat pada laporan laba rugi 

komparatifnya, laba bersih PT Telekomunikasi mengalami kenaikan tiap 

tahunnya pada tahun 2004 kenaikannya sebesar 8,66% dan pada tahun 

2005 kenaikannya sebesar 31,32%. 

Kenaikan pada neraca komparatif terjadi karena perusahaan memiliki 

tambahan modal dari luar perusahaan yang menyebabkan kewajiban yang 

harus dibayar cukup tinggi tiap tahunnya, sehingga menambah pula 

kenaikan jumlah aktiva perusahaan. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan              

PT Telekomunikasi cukup baik hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi 

yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

b. PT Indosat Tbk 

Untuk PT Indosat pada neraca komparatif jumlah aktiva mengalami 

kenaikan tiap tahunnya, pada tahun 2004 sebesar 6,57% dan pada tahun 

2005 sebesar 25,37%. Tetapi pada laporan laba rugi mengalami penurunan 

pada tahun 2004 sebesar 73,15% dan pada tahun 2005 sebesar 73,31%. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Indosat 

kurang baik hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya kewajiban yang 
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harus dibayar perusahaan tiap tahunnya dan untuk laporan laba rugi juga 

mengalami penurunan tiap tahunnya. 

c. PT Excelcomindo Pratama Tbk 

Untuk PT Excelcomindo pada neraca komparatif jumlah aktiva mengalami 

peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2004 sebesar 16,87% dan pada 

tahun 2005 sebesar 68,84%. Tetapi pada laporan laba rugi perusahaan 

mengalami kerugian tiap tahunnya, pada tahun 2004 sebesar 11,31% dan 

pada tahun 2005 kerugiannya sebesar 55,92%. 

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa kinerja PT Excelcomindo 

sangat buruk hal ini dapat dilihat dari jumlah kewajiban yang terus 

meningkat dan jumlah kerugian yang semakin meningkat juga tiap 

tahunnya. 

2. Kinerja Perusahaan selama kurun waktu 2003 sampai 2005 pada perusahaan 

bergerak di bidang telekomunikasi sebagai berikut: 

a. PT Telekomunikasi Tbk 

Kinerja perusahaan sangat baik karena perusahaan mampu meningkatkan 

laba tiap tahunnya dan kestabilan dari perubahan rekening-rekening 

laporan keuangan. Hal ini menandakan perusahaan sangat berhati-hati 

dalam merencanakan dan mengimplementasikan setiap aktivitasnya. 

Peningkatan laba tiap tahunnya menandakan perusahaan efisien dalam 

menjalankan aktivitas operasinya. Dari sisi Ekuitas perusahaan mengalami 

peningkatan modal saham  dan tambahan modal disetor yang cukup stabil 

setiap tahunnya. Ini adalah dapat dinilai sangat baik bagi para investor. 

b. PT Indosat Tbk 

Kinerja PT Indosat cukup baik walaupun perusahaan mengalami 

penurunan laba tahun 2004 dan 2005. Peningkatan pada sisi aktiva 

perusahaan diimbangi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus 

dibayarkan, hal ini juga yang menyebabkan laba menjadi turun. Pada sisi 

ekuitas modal saham yang cukup stabil setiap tahunnya. Ini adalah dapat 

cukup baik bagi para investor.  
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c. PT Excelcomindo Pratama Tbk 

Kinerja perusahaan kurang baik karena perusahaan mengalami rugi tiap 

tahunnya. Terlihat jelas pada sisi aktiva perusahaan yang mengalami 

peningkatan dan jelas perusahaan juga harus memenuhi kewajiban-

kewajiban yang harus dibayarkan sehingga ini menunjukan perusahaan 

tidak efisien dalam menjalankan aktivitas operasinya. 

3.  Perbandingan Prediksi Kinerja Perusahaan Di Masa Yang Akan Datang Pada 

Perusahaan Di Bidang Telekomunikasi 

Dari analisis laporan keuangan bentuk tren berikut adalah kesimpulan 

hasil perbandingan prediksi kinerja tiga perusahaan di bidang telekomunikasi 

yang terdaftar di BEJ selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2003 

sampai 2005. 

PT Telekomunikasi adalah yang menurut penulis diprediksikan 

memiliki kinerja terbaik diantara perusahaan pembandingnya. Kestabilan dari 

perubahan-perubahan pada rekening-rekening laporan keuangan perusahaan 

ini selama kurun waktu 2002 sampai 2005 dapat dinilai sangat tinggi. Kehati-

hatian perusahaan dalam mengatur sumber-sumber operasinya dapat dilihat 

dari Neraca Bentuk Tren nya dengan persentase rekening-rekeningnya yang 

berubah dengan tingkat penyimpangan yang rendah. Selain itu jika dilihat dari 

Laba Rugi Bentuk Trennya perusahaan selalu mengalami peningkatan laba 

setiap tahunnya dan diprediksikan akan tetap memperoleh laba ini terlihat dari 

tingkat penjualan yang tinggi tiap tahunnya. 

PT Indosat sebenarnya memiliki prediksi kinerja yang cukup baik 

walaupun perusahaan mengalami penurunan laba tiap tahunnya. Penurunan 

yang cukup signifikan setiap tahunnya terjadi pada rekening hutang. Dari sisi 

Ekuitas perusahaan, modal saham yang cukup stabil setiap tahunnya. Namun 

dilihat dari laporan keuangan bentuk Trennya, perusahaan telah berangsur-

angsur membaik dan mengalami peningkatan kinerja. Terlihat dari prediksi 

jumlah persentase hutang jangka panjang yang menurun dan dari Laba Rugi 

akan terlihat bahwa perusahaan memperbaiki kinerja keuangan meskipun 

tidak stabil namun PT Indosat diprediksikan tetap mampu mempertahankan 
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labanya. Tidak menutup kemungkinan jika di tahun-tahun mendatang dapat 

diprediksikan kinerja perusahaan akan jauh lebih tinggi dibandingkan PT 

Telekomunikasi yang saat ini memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi. 

PT Excelcomindo Pratama adalah yang berada pada tingkat rendah 

dalam hal kinerjanya dibandingkan dua perusahaan lain. Kurang baik karena 

perusahaan mengalami rugi pada tahun 2004 dan 2005. Terlihat jelas pada sisi 

aktiva perusahaan yang mengalami peningkatan dan jelas perusahaan juga 

harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan sehingga ini 

menunjukan perusahaan tidak efisien dalam menjalankan aktivitas operasinya. 

Dari laporan Laba Rugi Bentuk Tren, meskipun diprediksikan memiliki Laba 

Bersih yang tinggi namun perusahaan juga diprediksikan akan memilki Beban 

Usaha yang lebih besar dibandingkan Laba Bersihnya dimasa yang akan 

datang sehingga hal ini akan berdampak pada rugi usaha dimasa yang akan 

datang. Secara keseluruhan perusahaan ini diprediksikan tidak efisien dalam 

menjalankan aktivitas operasinya dimasa yang akan datang. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan atau 

peningkatan kinerja lebih lanjut dimasa yang akan datang pada ketiga perusahaan 

di bidang telekomunikasi yang telah dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk PT Telekomunikasi Tbk 

Perusahaan ini menurut penulis memiliki prediksi kinerja terbaik diantara 

yang lain, diharapkan dapat dipertahankan kestabilan kinerjanya dengan 

peningkatan yang terarah setiap tahunnya. Sebisa mungkin mengurangi jumlah 

Kas dengan menggunakannya untuk Investasi jangka pendek. 

2. Untuk PT Indosat Tbk 

Perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan sudah terlihat dari laporan 

keuangan bentuk tren dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi suatu 

kestabilan yang didukung dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, 

perusahaan diharapkan mampu menangani aktivitas di luar operasi dengan 
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lebih baik sehingga tidak berakibat menurunnya hasil dan kualitas dari 

aktivitas operasi utama dimasa yang akan datang. 

3. Untuk PT Excelcomindo Pratama Tbk 

Sebaiknya perusahaan mengurangi jumlah biaya-biaya dan kewajiban, hal ini 

dapat dilakukan dengan mengurangi sebagian aktiva tetap perusahaan yang 

jumlahnya cukup tinggi. Dengan pengurangan jumlah aktiva tetap maka biaya 

Penyusutan akan dapat ditekan sehingga mungkin dapat membantu dalam 

meningkatkan efisiensi kinerja operasi selain dengan berusaha mengurangi 

jumlah beban penjualannya dimasa yang akan datang. 

 

 

   

 

   

 

   


