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PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan meruµakan 

perusahaan yang bergerak dibidak pelayaran dan jasa bongar muat di 

pelabuhan. 

Adapun kesipulan penulis adalah sebagai berikut : 

1. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan merupakan 

perusahaan yang bergerak dlbidak pelayaran dan jasa bongar muat di 

pelabuhan. 

2. laporan keuangan yang dianalisis dan d1evaluasi dalam sknpsi in1 

yaitu neraca dan laporan laba-rugi untuk tahun 1999 sampai dengan 

tahun 2001. 

3. Teknik analisis yang digunakan ada tiga jenis yaitu analisis 

persentase trend, analisis persentase per komponen dan analisis 

rabo. 

4. Bentuk dari struktur organisasi perusahaan ini adalah organisasi garis 

dan staf dimana dalam pengambilan keputusan setiap bawahan diberi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



hak untukmengumbil keputusan yang dianggap perlu sesuai dengan 

kebijaksanaan perusahaan. 

5. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan membuat 

neraca telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

dimana penyusunan setiap pos-pos neraca seperti pos-pos aktiva 

yang ditempatkan di pos aktiva dan juga passiva dan ekuitas. 

6. Prestasi dan kinerja perusahaan yang dicapai perusahaan sudah 

mudah tergolong baik, hal ini dilihat dari peningkatan laba perusahaan 

dan ROI (rate of return on investment). 

Sedangkan saran penulis adalah sebagai berikut 

1. Seba1kya perusahaan menin1au kembah struktur organisasi 

perusahaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab harus diatur 

dengan jelas dan jangan samapi terjadi perangkapan tugas, misalnya 

tugas manajer investasi dan pengembangan dengan bagian operasi 

dan administrasu dan fungsi direksi dengan dewan komisaris. 

2. Untuk menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan secara optimal sebaiknya manajemen mefakukan analisis 

laporan keuangan terlebih dahulu 

3. Untuk membawa perusahaan ke tujuan yang tefah ditetapkan, 

manajemen harus mencurahkan seluruh kemampuan yang dimillki 

dan pengelolaan perusahaan dan manajemen harus berjiwa terbuka 

untuk menerima saran yang membangun dari berbagai laporan. 
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4. Perusahaan hendaknya melakukan penggantian 1stllah biaya 

operasional menjadi beban operasional sepagaimana menurut 

standar akuntansi keuangan 
' 

5. Dalam menjalankan usahanya segala bentuk informasi akuntansi 

hendaknya di buat laporan keuangan per minggu, bulan serta akhir 

tahun. Dengan demikian akan menjadikan keseluruhan laporan 

keuangan lebih jelas dan transparan. 
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