
BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Analisis 

Laporan Keuangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan serta melakukan 

analisis data dengan dilandasi teori yang relevan dangan masalah yang diteliti pada 

PT. INTI (Persero), penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut. 

 

5.1.1 Kememadaian Analisis Laporan Keuangan 

Kememadaian Analisis Laporan Keuangan  yang dilakukan oleh manajemen PT. 

INTI (Persero) cukup efektif, hal tersebut dapat dilihat dari : 

a. Kualifikasi pelaku analisis  

 Pada PT.INTI (Persero), pelaku Analisis Laporan Keuangan telah 

 memenuhi ketentuan yang terdiri dari orang-orang yang kompeten, 

 yakni  memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dengan latar 

 belakang  dan pengetahuan yang luas dengan latar belakang 

 pendidikan S1 dan S2 yang  dilakukan oleh manajemen akuntansi 

 dan keuangan beserta Kepala  Bagian yang ada dibawahnya, yang 

 kemudian hasil dari Analisis  Laporan Keuangan dilanjutkan oleh 

 Direktur dan staf ahli untuk dianalisis kembali. 

b. Waktu pelaksanaan Analisi Laporan Keuangan  

 Waktu pelaksanaa Analisis Laporan Keuangan di PT. INTI (Persero) 

dilaksanakan pada bulan maret yaitu saat pelaporan keuangan selesai 

diaudit oleh BPKP dan hasil Analisis Laporan Keuangan tersebut 

digunakan dalam mengeluarkan kebijakan perusahaan yang sifatnya 

jangka panjang. Namun perusahaan tetap melakukan evaluasi secara 
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berkala agar tidak menyimpang dengan kebijakan perusahaan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

 

c. Laporan Keuangan  

Laporan keuangan yang disajikan dinilai telah memenuhi Standar  

Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, ini dilihat dari berbagai 

kebijakan mengenai penilaian aktiva dengan biaya historis, penilaian 

persediaan mengunakan metode akuntansi secara konsisten. Selaian itu 

dilakukan pula audit atas laporan keuangan oleh BPKP (Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dengan pendapat ”Wajar 

tanpa Pengecualian”. 

d. Laporan Hasil Analisis Laporan Keuangan  

 Hasil Analisis Laporan Keuangan telah disajikan secara tertulis dan 

 dibawa dalam rapat RAPM (Rapat Pimpinan) beserta para pemegang 

 saham untuk dianalisis lebih lanjut yang akan mempengaruhi dalam 

 penentuan kebijakan baru, anggaran dan hal-hal lain yang dianggap 

 penting dalam jangka panjang. 

e. Tindak Lanjut Hasil Analisis Laporan Keuangan 

Hasil Analisis Laporan Keuangan yang diperoleh kemudian ditindak 

lanjuti oleh perusahaan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

baru. Di PT. INTI kebijakan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut 

atas hasil analsisis laporan keuangan yaitu kebijakan antisipasi hutang, 

dengan maksud PT. INTI (Persero) mampu menekan tingkat hutang 

untuk tahun berikutnya. 

f. Membandingkan dengan kinerja masa lalu 

PT. INTI (Persero) telah melakukan analsisis untuk memperoleh 

informasi yang lebih rinci, dan hasil analsisis tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan kinerja masa lalu, dari hasil tersebut akan 

diperoleh kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Hasil 
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perbaningannya secara keseluruhan menunjukan bahwa kinerja PT. 

INTI (Persero) mengalami peingkatan yang cukup baik dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya.  

 

5.1.2 Kinerja keuangan Perusahaan  

  Teknik  analisis yang dilakukan oleh PT. INTI (Persero) telah cukup 

 konsisten dengan menggunakan analisis rasio, yang terdiri dari: 

1 Rasio Likuiditas 

Berdasarkan analisis likuiditas tahun 2006 yang terdiri dari Current 

Ratio sebesar  236.54 %, Quick Rasio sebesar 160.46% dan Cash 

Ratio sebesar 51.19%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa 

perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya secara 

produktif dan perusahaan dapat dikatakan likuid. 

2 Rasio Solvabilitas  

       Berdasarkan analisis solvabilitas tahun 2006 yang terdiri dari Debt 

to Equity Rasio sebesar 79.26%. Pada tahun ini perusahaan 

mampu melunasi seluruh biaya bunga sehingga Time Interest 

Earned tidak dapat dihitung. Dan Debt to Total Asset Rasio 

sebesar 44.08%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini 

perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka panjangnya. 

3 Rasio Profitabilitas  

Berdasarkan analisis profitabilitas tahun 2006 diperoleh bahwa 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba mengaami penurunan 

dan hendaknya hal tesebut perlu perhatian lebih oleh perusahaan. 

Hal ini terlihat dari Gross Profit Margin turun menjadi sebesar 

12.93% dari tahun sebelumnya sebesar 16.34%. Net Profit Margin 

turun menjadi sebesar 1.37% dari tahu sebelumnya sebesar 3.19%. 

Retrn on Asset turun menjadi sebesar 0.98% Dari tahun 
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sebelumnya sebesar 2.34%, dan Return on  Equty  turun menjadi 

sebesar 1,76% dari tahun sebelumnya sebesar 3.70%. 

4.   Rasio Pertumbuhan  

Pertumbuhan perusahaan menunjukan kinerja yang kurang baik 

pada tahun 2006, hal ini terlihat dari laba bersih perusahan turun 

sebesar 52% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan 

penjualan mengalami peningkatan sebesar 11.32%. Walaupun 

perusahaan mampu meningkatkan penjualan tahun ini tetap saja 

laba akhir yang diperoleh menurun.  

5.1.3 Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 

             Hasil Analisis Laporan Keuangan PT. INTI (Persero) sudah cukup 

berperan dalam menilai kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase jawaban kuesioner yang menjawa ”ya” sebesar 74% 

yang berarti bahwa peranan Analisis Laporan Keuangan pada PT. INTI 

(Persero) cukup berperan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Selain dari jawaban kuesioner didukung pula oleh hasil Analisis Laporan 

Keuangan yang digunakan oleh perusahaan sebagai tindak lanjut dalam 

pengambilan keputusan  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan peneltian yang telah penulis lakukan pada PT. INTI 

(Persero). Sesuai dengan kelemahan yang ada , Penulis memberikan inisiatif 

untuk memberikan masukan bagi perusahaan, mengenai hal-hal yan harus 

dilakukan oleh perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang menunjukan hasi yang optimal antara lain: 

1. Melakukan efisiensi biaya 

2. Melakukan peningkatan penjualan dengan lebih memfokuskan pelayanan 

jasa 
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3. Melakukan investasi baru pada bidang yang lain. 

4. Mengurangi penyisihan persediaan. 
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