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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Perbandingan Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Retail 

 Dari analisis Laporan Keuangan Common Size, berikut adalah simpulan hasil 

perbandingan kinerja tiga perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2003 – 2005. 

PT Hero Supermarket Tbk adalah yang berada pada tingkat terendah dalam 

hal kinerjanya dibandingkan dua perusahaan lainnya. Selain karena sempat 

mengalami Defisiensi Modal dan Rugi Usaha seperti yang tampak pada hasil analisis 

Neraca, perusahaan ini tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam hal 

mengelola kegiatan operasi utama. Terlihat dari laporan Laba-Rugi Common Size, 

perusahaan tidak pernah memiliki Laba Kotor yang tinggi. Hasil penerimaan terbesar 

malah didapat bukan dari kegiatan operasi pokok, sehingga walaupun Laba Sebelum 

Pajak cukup besar namun memiliki kualitas yang sangat rendah. Secara keseluruhan 

perusahaan ini dapat dikatakan tidak efisien dalam menjalankan aktivitas operasinya 

dan hanya bertahan dari hasil penerimaan lain-lain di luar operasi pokok. 

 PT Matahari Putra Prima Tbk adalah yang menurut penulis memilki kinerja 

terbaik di antara perusahaan pembandingnya. Kestabilan dari perubahan-perubahan 

pada rekening-rekening laporan keuangan perusahaan ini adalah dapat dinilai sangat 

tinggi. Hal ini menandakan perusahaan sangat berhati-hati dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan setiap aktivitasnya. Kehati-hatian perusahaan dalam mengatur 

sumber-sumber operasinya dapat dilihat dari Neraca Common Size dengan persentase 

rekening-rekeningnya yang berubah dengan tingkat penyimpangan yang rendah. 

Selain itu, jika dilihat dari Laba-Rugi Common Size, perusahaan tidak pernah 

menderita Rugi. Kemampuan perusahaan mengelola kegiatan operasi utama jelas 

jauh lebih baik dibandingkan PT  Hero Supermaket Tbk. 
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 PT Alfa Retalindo Tbk sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik, namun 

perusahaan ini memiliki tingkat Hutang Jangka Panjang yang sangat besar dan 

sempat menderita Rugi akibat tingginya Beban Lain-lain. Dengan Hutang Jangka 

Panjang yang besar tingkat Likuiditas perusahaan menjadi sangat rendah, dan dengan 

tingginya Beban Lain-lain membuktikan ketidakstabilan perusahaan pada faktor-

faktor eksternal. Namun dilihat dari laporan keuangan Common Size, perusahaan 

telah berangsur-angsur membaik dan mengalami peningkatan kinerja. Terlihat dari 

jumlah persentase Hutang Jangka Panjang yang menurun setiap tahunnya dan dari 

Laba-Rugi akan terlihat bahwa perusahaan tidak lagi menderita rugi. Tidak menutup 

kemungkinan jika di tahun–tahun mendatang, kinerja perusahaan akan jauh lebih 

tinggi.  

 

5.1.2  Hubungan Analisis Keungan Bentuk  Common Size dengan Kinerja 

Kelompok Retail 

Laporan common size sangat berguna dalam membandingkan beberapa 

perusahaan untuk mengetahui kelebihan-kelebihannya dalam bentuk persentase. 

Perbandingan tersebut dapat menggambarkan perbedaan pada struktur akun dan 

distribusinya pada perusahaan sejenis. 

Dalam menganalisis laporan keuangan kita dapat menggunakan beberapa alat 

untuk mengubah bentuk laporan keuangan ke dalam format yang lebih mudah untuk 

diinterpretasikan, sehingga dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan dan 

kinerjanya, salah satu alat penting yang dipakai adalah common size financial 

statement yang mengubah akun ke dalam bentuk persentase dari akun 

denominatornya (akun terbesarnya). 

Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan 

menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena 

itu, manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari 

periode ke periode. Dari keseluruhan pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari 

kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan cara 

melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. 

2. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan untuk membantu mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. 

3. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan dapat membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan di masa yang 

akan datang. 

4. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, perusahaan atau pemakai laporan 

keuangan dapat membandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan atau peningkatan 

kinerja lebih lanjut pada ketiga perusahaan retail yang telah dianalisis adalah sebagai 

berikut: 

1. PT Matahari Putra Prima Tbk 

 Perusahaan yang menurut penulis memiliki kinerja terbaik di antara yang lain 

ini, diharapkan dapat mempertahankan kestabilan kinerjanya dengan peningkatan 

yang terarah setiap tahunnya. 

2. PT Hero Supermaket Tbk 

 Perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan setiap tahunnya yang sudah 

terlihat dari laporan keuangan common size perusahaan dan diharapkan dapat 

diteruskan menjadi suatu kestabilan yang didukung dengan tingkat efektivitas dan 

efisiensi yang tinggi, perusahaan diharapkan mampu menangani aktivitas di luar 

operasi dengan lebih baik sehingga tidak berakibat menurunnya hasil dan kualitas 

dari aktivitas operasi utama. 

 

 



    

  

84

3. PT Alfa Retalindo Tbk 

 Perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan setiap tahunnya yang sudah 

terlihat dari laporan keuangan common size perusahaan dan diharapkan dapat 

diteruskan menjadi suatu kestabilan yang didukung dengan tingkat efektivitas dan 

efisiensi yang tinggi, perusahaan diharapkan mampu menangani aktivitas di luar 

operasi dengan lebih baik, sehingga tidak berakibat menurunnya hasil dan kualitas 

dari aktivitas operasi utama. 

  Selain saran untuk peningkatan kinerja tiga perusahaan yang telah dianalisis, 

penulis juga akan memberikan beberapa saran bagi pemakai laporan keuangan yang 

bermaksud menggunakan metode Analisis Common Size dalam mengambil keputusan 

ekonomi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

Analisis Common Size pada laporan keuangan: 

1. Sebaiknya laporan keuangan yang akan dianalisis adalah lebih dari satu tahun 

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 lebih dahulu laporan keuangan aslinya untuk lebih memahami 

tentang aktivitas perusahaan. 

 


