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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan 

mengenai manfaat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan 

pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dari data yang diperoleh penulis serta 

dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu : 

 

a. Pelaksanaan analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat 

dari : 

1. Ketepatan Waktu Analisis 

Analisis laporan keuangan  PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah 

disajikan tepat waktu, karena manajemen membutuhkan informasi 

yang relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan 

perusahaan tetap melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja 

agar tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditentukan 

2. Teknik Analisis Yang Dilakukan 

Teknik analisis yang dilakukan telah dilaksanakan secara konsisten 

dan mencakup empat analisis rasio yang terdiri dari analisis likuiditas, 

analisis leverage, analisis profitabilitas dan analisis aktivitas. 

3. Penyajian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis yang dilakukan PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk disajikan 

secara tertulis pada laporan secara periodik yang ditujukan untuk pihak 

intern dan pihak ekstern perusahaan. 
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4. Kualifikasi Pelaku Analisis Laporan Keuangan 

Pada PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk pelaku analisis laporan 

keuangan telah dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dan 

berpengetahuan luas dengan latar belakang minimal S-1. 

5. Audit Atas Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan yang disajikan telah memenuhi Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku umum dan telah diaudit oleh Auditor 

Independen. PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk memiliki dua Auditor 

yaitu Auditor Internal dan Auditor Eksternal. 

6. Membandingkan Dengan Kinerja Masa Lalu 

Hasil analisis laporan keuangan pada PT  Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk dibandingkan dengan kinerjanya masa lalu. Dengan cara ini 

perusahaan dapat mengetahui kenaikan dan penurunan kinerja, 

sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Hasil 

perbandingannya menunjukkan bahwa kinerja PT  Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

 

 b.  kinerja PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk dinilai kurang baik. Hal ini 

terlihat dari hasil perhitungan indikator-indikator aspek keuangan dalam 

bentuk analisis  rasio. Penilaian ini meliputi : ROE mencapai rasio rata-

rata sebesar 41,16%,  ROI dengan rata-rata     13, 44 %, Cash Ratio 

dengan rasio rata-rata sebesar 50, 05 %, Current Ratio dengan rasio rata-

rata sebesar 84, 05 %, Collection Period mencapai rasio rata-rata sebesar 

41 hari, Inventory Turnover dengan rasio rata-rata sebesar 2 hari, Total 

Asset Turnover mencapai rasio rata-rata sebesar 55,5 % dan Equity to 

Total Asset mencapai rasio rata-rata sebesar 40,1 %. 

 Semua aspek keuangan mencapai skor yaitu tahun 2001 sebesar 58; tahun 

2002 sebesar 65,5; tahun 2003 sebesar 57; tahun 2004 sebesar 56 dan 

2005 sebesar 57,5. Sesuai dengan tingkat penilaian badan usaha milik 

Negara tahun 2001, 2003, 2004 dan 2005 diberikan penilaian 

BBB/Kurang sehat. Sedangkan tahun 2002 mendapat penilaian A/Sehat. 
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Penurunan yang terjadi lebih disebabkan karena jumlah kewajiban lancar 

yang harus dipenuhi perusahaan lebih besar dari pada jumlah aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

   

c. Hasil analisis yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah 

cukup bermanfaat dalam menilai kinerja perusahaan. Dengan melakukan 

analisis laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana peningkatan dan 

penurunan kinerja perusahaan yang telah dicapai dapat dinilai. Serta 

perusahaan dapat membuat kebijakan-kebijakan guna memperbaiki 

kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan sesuai informasi yang telah 

diterima dan diolah penulis, maka penulis dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan agar kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dapat menunjukkan 

hasil yang lebih baik. 

Saran yang dapat penulis ungkapkan dalam hal ini antara lain : 

a. Mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah cukup 

baik dan ada baiknya jika hal ini dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

b. Perusahaan hendaknya dapat menekan biaya seefisien mungkin. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaktepatan para analis 

laporan keuangan dalam melakukan prediksi, khususnya 

memprediksi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi laba 

perusahaan. Dan upaya tersebut diharapkan perusahaan dapat 

memperoleh laba yang semaksimal mungkin. 

c. Dari hasil perhitungan analisa rasio ada angka-angka signifikan, 

seperti ada rasio yang kenaikan drastis dan ada pula yang menurun 

drastis secara signifikan, semua ini harus dianalisa lebih jauh apa 

penyebabnya agar dapat dibuat perbaikannya. 


