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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

A.   Pelaksanaan Analisis Laporan Keuangan Beberapa Perusahaan Semen  di 

Indonesia 

Analisis laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan analisis 

rasio yang meliputi analisis likuiditas, leverage, profitabilitas dan aktivitas. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis horizontal, yaitu 

dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

B.  Kinerja Beberapa Perusahaan Semen di Indonesia 

Untuk mengetahui kondisi kinerja pada beberapa perusahaan semen 

maka analisis yang digunakan adalah : 

1. Analisis Likuiditas 

 Analisis likuiditas untuk PT Semen Cibinong Tbk  baik karena hanya 

cash ratio tahun 2003 sampai 2005 saja yang menunjukkan perusahaan tidak 

dapat menjamin hutang lancarnya, sedangkan ratio likuiditas lainnya perusahaan 

dapat menjamin hutang lancarnya  

 PT Semen Gresik Tbk mempunyai analisis likuiditas yang cukup buruk 

karena hanya current ratio dan cash ratio tahun 2003 yang menunjukan 

perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. 

 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk analisis likuiditasnya kurang baik, 

karena hanya cash ratio yang menunjukkan perusahaan tidak dapat menjamin 

hutangnya  
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2. Analisis Leverage 

PT Semen Cibinong  Tbk memiliki Debt Ratio Time Interest Earned dan 

Debt to Equity yang sangat buruk, karena sebagian besar menunjukkan 

perusahaan tidak mampu membayar seluruh hutangnya. 

PT Semen Gresik Tbk analisis leveragenya baik, karena debt ratio dan 

debt to equity menunjukkan perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya. 

TIE sudah baik karena menunjukkan beban bunga dapat dibayar dari laba 

usahanya. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, analisis leveragenya  baik, karena 

semua analisis leverage sebagian besar menunjukan perusahaan dapat membayar 

seluruh hutangnya dan beban bunga. 

3. Analisis Profitabilitas 

PT Semen Cibinong Tbk memiliki gross profit margin yang baik, karena 

perusahan mampu menghasilkan laba kotor dari kegiatan penjualan. Net profit 

margin, basic earning power, ROA, dan ROE kurang baik karena pada tahun 2002 

dan 2003 negatif, akibat perusahaan mengalami kerugian. 

 PT Semen Gresik Tbk memiliki analisis profitabilitas sangat baik, 

karena perusahaan ini selalu menghasilkan laba tiap tahunnya. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk memiliki analisis profitabilitas 

sangat baik, karena perusahaan ini selalu menghasilkan laba tiap tahunnya. 

4. Analisis Aktivitas 

PT Semen Cibinong Tbk perputaran persediaan lebih baik dibandingkan 

perusahaan lain, perputaran total aktiva dan modal kerja agak lambat. 

Pengumpulan piutang tiap tahun dapat dipersingkat.  

PT Semen Gresik Tbk aktiva tetap, dan perputaran modal kerja sudah 

baik. Perputaran total aktivanya dan perputaran persediaan agak lambat. Periode 

pengumpulan piutang cenderung memburuk setiap tahunnya. 

 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk secara total analisa aktivitas 

cenderung lebih jelek dibanding perusahaan lainnya. Hanya pengumpulan piutang 

dapat dipersingkat di tahun 2004. 
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Semen Gresik Tbk 

memiliki kinerja yang paling baik, kemudian PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk dan PT Semen Cibinong Tbk kinerjanya paling buruk. 

C.    Manfaat Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Perusahaan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

analisis laporan keuangan sangat membantu manajemen dalam menilai kinerja 

perusahaan karena perusahaan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihannya  

bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain sehingga perusahaan dapat 

mengambil keputusan yang barkaitan dengan : 

1.Penentuan laba periode yang akan datang      

2. Penentuan kebijakan antisipasi hutang           

3. Meningkatkan efektifitas operasi       

4. Penentuan keputusan investasi 

 

5.2  Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran sebagai berikut : 

1. Untuk PT Semen Cibinong Tbk 

Gross Profit Margin yang cenderung kecil supaya perusahaan dapat 

meminimasi COGS agar dapat meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan, karena dari sisi penjualan meningkat. Hal ini bisa 

dilaksanakan kiat- kiat seperti pencarian informasi bahan mentah yang 

lebih murah dengan kualitas sama, penempatan tempat produksi yang 

dekat dengan sumber bahan baku dan pemasaran. Juga dengan kerugian 

yang diterima maka perusahaan kurang mengoptimalkan asset dan modal 

yang ada. 

2. Untuk PT Semen Gresik Tbk  

Kondisi perusahaan dapat dikatakan sudah baik karena perusahaan lebih 

unggul daripada perusahaan lainnya yang penulis teliti. Perusahaan perlu 

mengurangi hutangnya karena hutang lancar selalu naik tiap tahunnya. 

Debt ratio dan debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan perusahaan 
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banyak menggunakan pinjaman sehingga perlu menambah modal sendiri 

guna membayar pinjamannya tersebut. Dan  Gross Profit Margin yang 

cenderung kecil supaya perusahaan dapat meminimasi COGS agar dapat 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, karena dari sisi penjualan 

meningkat. Hal ini bias dilaksanakan kiat- kiat seperti pencarian 

informasi bahan mentah yang lebih murah dengan kualitas sama, 

penempatan tempat produksi yang dekat dengan sumber bahan baku dan 

pemasaran.  

3. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Perusahaan harus mengurangi hutangnya karena kenaikan hutang lancar 

tidak sebanding dengan kenaikan kas dan setara kas yang ada. Juga 

modal yang dimiliki cenderung berkurang atau mendekati pinjaman yang 

ada. Karena dengan terjadinya itu biasa mengakibatkan kewajiban yang 

harus dibayar semakin tinggi.. Perputaran persediaan sangat lambat, 

sebaiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan 

dengan baik. Perputaran modal kerja, aktiva tetap dan seluruh aktiva juga 

sangat lambat, karena itu perusahaan harus memanfaatkan aktiva tetap 

dan total aktiva dengan efisien dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


