
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan analisis laporan keuangan yang dilakukan manajemen PT. Sintas 

Kurama Perdana cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Waktu pelaksanaan analisis laporan keuangan  

Pada PT Sintas Kurama Perdana analisis laporan keuangan selalu 

diterbitkan tepat waktu yaitu pada bulan Januari dan selanjutnya dievaluasi 

secara berkala oleh para Direktur yang biasanya dilakukan tiga bulan 

sekali. Apabila terdapat hal-hal yang penting terjadi dan secara signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, diadakan rapat antar direktur 

yang membahas mengenai hal-hal yang mesti dilakukan dalam menangani 

masalah tersebut. 

b. Penyajian laporan analisis laporan keuangan 

Pada PT Sintas Kurama Perdana, hasil analisis laporan keuangan 

dilaporkan dalam bentuk tertulis. Kertas laporan ini ditujukan untuk pihak 

intern perusahaan maupun ekstern perusahaan yang didalamnya termuat 

rencana perbaikan-perbaikan periode selanjutnya dengan kinerja 

perusahaan selama periode berjalan.  

c. Teknik analisis yang dilakukan 

Pada PT. Sintas Kurama Perdana, metode analisis laporan keuangan yang 

digunakan adalah  metode yang ditentukan oleh perusahaan. Hal ini 

didasarkan pada hasil temuan audit yang didukung bukti-bukti serta 

komentar dari akuntan publik.  

 

 

 



 

2. Kinerja PT. Sintas Kurama perdana cukup baik walaupun pada tahun 2006 

mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena penurunan volume dan nilai 

penjualan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya (pada tahun 2003 

produksi 7.419 ton, tahun 2004 produksi 6.209 ton, tahun 2005 produksi 

6.405, dan pada tahun 2006 produksi 5.008 ton). Menurunnya tingkat 

pencapaian produksi dikarenakan down-time (penghentian produksi sementara 

dikarenakan adanya kerusakan pabrik) dan adanya kenaikan harga bahan baku 

dan utilitas yang melebihi taksiran semula sehingga berdampak pada naiknya 

biaya variabel dan harga pokok penjualan.   

 

5.2 Saran  

 Sesuai dengan kelemahan yang ada dan berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan, penulis dapat memberikan saran bahwa : 

1. Mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dibentuk 

oleh PT. Sintas Kurama Perdana sudah cukup baik dan ada baiknya jika hal ini 

terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

2. Dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, sebaiknya perusahaan 

meningkatkan penjualan asam formiat dan juga melanjutkan program 

peremajaan pabrik asam formiat secara lebih cermat dan teliti sehingga  

keandalan pabrik asam formiat dapat dipertahankan dan produksi dapat 

ditingkatkan.  

3. Diupayakan untuk mencari sistem penagihan yang lebih efektif lagi dalam 

mengkaji secara mendalam sistem distribusi yang dilaksanakan selama ini, 

sehingga saldo piutang dapat di tekan serendah mungkin, terutama untuk dapat 

memastikan berapa lama penagihan piutang yang dilakukan oleh distributor 

dari sub agen atau dari konsumen terakhir. 

4. Menekankan kepada distributor agar membayar hutangnya sebelum jatuh 

tempo sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. 

 

 



 

5. Melakukan program peremajaan pabrik asam formiat secara cermat dan teliti 

sehingga keandalan pabrik asam formiat dapat dipertahankan, produksi dapat 

ditingkatkan dan meminimalisir  down-time (penghentian produksi sementara 

karena adanya kerusakan pabrik) . 

6. Mencari pemasok gas CO alternatif selain PT. Pupuk kujang agar apabila                 

PT. Pupuk kujang tidak dapat memasok gas Co sesuai kebutuhan, perusahaan 

bisa mendapat gas Co dari pemasok lain. Sehingga kegiatan produksi asam 

formiat tidak terganggu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


