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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif mengenai analisis 

perbandingan laporan keuangan bentuk common size untuk menilai kinerja 

perusahaan, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis laporan keuangan dalam bentuk persentase per komponen (common-

size) perusahaan pada kelompok industri telekomunikasi yaitu: 

a. Bakrie Telecom Tbk adalah perusahaan yang memiliki jumlah aktiva 

lancar paling likuid dibandingkan ketiga perusahaan lainnya. Namun 

perusahan tidak mampu untuk menjaga kestabilan kewajibannya sehingga 

menyebabkan menurunnya nilai ekuitas perusahaan. Tingginya beban 

pokok penjualan dan beban usaha menyebabkan kemampuan memperoleh 

laba perusahaan semakin kecil sehingga perusahaan sempat mengalami 

rugi usaha. Walaupun demikian, secara keseluruhan perusahaan ini 

mampu memperbaiki kinerjanya dengan melakukan pengurangan atas 

beban usahanya. 

b. Indosat Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja terburuk. Nilai 

rekening-rekening yang ada pada neraca perusahaan selalu berfluktutasi. 

Selain itu, nilai kewajiban lancar yang terus meningkat menyebabkan 

menurunnya nilai ekuitas perusahaan. Perusahaan juga mengalami rugi 

usaha selama empat tahun berturut-turut. Ini berarti bahwa perusahaan 

sangat tidak efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan operasinya. 

c. Kestabilan dari perubahan-perubahan pada rekening laporan keuangan 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat dinilai sangat tinggi. Hal ini 

menandakan perusahaan sangat berhati-hati dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan setiap aktivitasnya. Walaupun demikian, 

keterkaitan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa belum dapat 

dihilangkan oleh perusahaan. Jika dilihat dari perolehan laba maka 

perusahaan dapat dinilai baik. Namun, tingginya beban pokok penjualan 
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dan beban lain-lain serta terus meningkatnya beban usaha menyebabkan 

laba bersih yang diperoleh perusahaan tidak terlalu besar. 

d. Nilai lancar perusahaan yang cukup tinggi dan relatih stabil serta 

keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kebijakan piutangnya 

merupakan sesuatu yang sangat baik bagi XL Axiata Tbk. Terus 

menurunnya kewajiban perusahaan yang diikuti meningkatnya nilai 

ekuitas perusahaan menunjukkan bahwa perusahana mampu melakukan 

efektivitas sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tingginya laba bersih 

yang diperoleh perusahaan menunukkan kinerja perusahaan sangat baik. 

Perusahaan mampu meningkatkan penjualannya dan pendapatannya serta 

menekan pengeluaran atas beban pokok pejnualan dan beban usahanya 

yang berarti bahwa perusahaan mampu melaksanakan kegiatan operasi 

utamanya dengan baik. 

2. Perbandingan kinerja perusahaan pada kelompok industri telekomunikasi, 

kinerja terbaik perusahaan dimiliki oleh Bakrie Telecom Tbk dan nkinerja 

terburuk dimiliki oleh Indosat Tbk dengan jumlah laba bersih yang menurun 

tiap tahunnya. 

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki untuk 

mengurangi jumlah kewajibannya. Perusahaan harus memaksimalkan 

pengunaan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, perusahaan 

harus dapat mengurangi beban pokok penjualan dan beban usahanya dengan 

cara melakukan efisiensi supaya perolehan laba perusahaan terus meningkat 

2. Sebaiknya perusahaan harus segera memperbaiki kinerjanya. Perusahaan 

harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Nilai 

rekening-rekening perusahaan yang selalu berfluktuatif harus diperbaiki, 

perusahaan harus berhati-hati dalam merencanakan dan mengimplementasikan 

setiap aktivitasnya. Rugi usaha yang dialami perusahaan selama empat tahun 
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berturut-turut menunjukkan bahwa beban usaha perusahaan yang terlalu 

tinggi. Untuk itulah, perusahaan harus dapat melakukan efektivitas dan 

efisiensi dalam kegiatan operasinya sehingga perusahaan dapat menghasilkan 

laba 

3. Sebaiknya perusahaan harus mempertahankan kestabilan dari rekening-

rekening laporan keuangannya. Namun, perusahaan harus mulai meningkatkan 

tingkat independensinya dengan cara menghilangkan piutang dan hutan 

kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan harus 

melakukan efektivitas dan efisiensi atas beban pokok penjualan dan beban 

usaha yang terus meningkat supaya keuntungan maksimal dapat diperoleh 

4. Sebaiknya perusahaan harus dapat mempertahankan kestabilan kinerjanya 

dengan peningkatan yang terarah setiap tahunnya. Perusahaan sebaiknya dapat 

memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan 

lain-lain. Selain itu, peningkatan terhadap nilai aktiva tetap harus dijaga agar 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tidak terlalu tinggi 

 


