
b a b y

kesimhjlj®t sm m

1* Keslmuulpn

1* Bari analisa likgd&itas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa eoj  ak enagi tahun terskhir perusahaan cud ah

tidak mampu la g i merabayar hutang-hutangnya pada 

waktunyaj balk current ra tio  maupun acid tes t ra tio  

Jauh d i bawnh ra tio  yang eeharusnya* Untuk menga* 

tasi kekurangan alat*-olat liqu id  perusahann menda- 

pat pin Saffian dari P*T. Ni press 3ehing;~st nejnpak pos 

in i aemakin tahm semekin booor. Dari analisa le 

verage yaitu  pada debt ra tio  tampak balm  aktiva 

perusahaan eudah tidak dapat la g ! menutup hutang* 

Jmtan$aya* sedangkan pada to ta l debt to equity 

ra tio  dapat dieimpulkan bnhwa semua penbayaran 

perusahaan dibiayal dari hutang* Bari analisa te -̂ 

untungsn dapat disi&pulfcan bnhwa perusahaan sudah 

tidrsk mâ ipu la g i nencapal keuntungan sejak tahun 

197S  sehingga dapat dikatskan bahwa perusahaan 

tidak dapat memenuhi la g i sasarannya yaitu  menda- 

patkan keuntungan yang layak.
«

2* Bari ketiga analisa tersebut dapat dlketshul bah*

57

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Penilaian terhadap failure.... Imam Suchaemi 



58

wa perusahaan sudah mengalaxal failure eejalt tafcun 

197̂  sehingga aejak tahun tersebut Jtemerintah Da- 

erah seharusnya mGngadakan penilalaa terhadap 

prospek perusahaan dl JBasa datang. Tapi kmyataan 

njn apsbila kit a lihat neraca selma onan tshun 

dapat dletapulkcn bahwa Pemerintah Daerah kur&ng 

wenperhatiksn terhadap Perusahaen Daerah khasus -  

nya Pabrik Accu Ouatur, karen& selema eua2i tahm 

in i terlihat perusahaan diMarkan berjalan terua 

dengan keru/rian dan tidalt secepatnya diautbil sua

tu keputusan apakah akan d ilikw idasi atau d ireor- 

gaaisaoif

3* Mcriuruimya penjualan accu aejak tahun 1966 yang 

tidak d iserta i dengan penekansn biaya rcerupakan 

sebab utama perusahaan in i mengalaai failure# Da- 

lam bab XXX telah penyusun gambarkan sebab mem*- 

runnya penjuaian in i sehingga dapat disirapulkan 

bahwa gagalnya perusahaan mengatasi maaalah in i 

neninbulkan aklbat yang jauh ya itu  dimulainya 

perusahaan menderita kerusricn d i mana aktiv&nya 

masih dapat menjaE&n hutsng^hufcangnya saropai ke

pada hutangsya jauh uielebihi aktlvcnya yang ber- 

a r t ! perusahaan sudah bangkrut.
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2. Saraft

1* Untuk mengetahui n i la i  perusahaan setelah direoxv 

ganisasi dibutuhkaa euatu taksiran penjualan yang 

akan dicapai dan berapa earning yang didapat daJfi 

psnjualsn tersebut* d i saraping itu  juga diporhi * 

ttmfrkan tingkat bunga yang berlaku. pada saat itu# 

Untuk aerea lisaei penjualan tersebut dibutuhkan 

modal kerjn guna pembiavam proses produksi mau -  

pm biaya-biaya seperti pembRyarnn ga jt* rekening 

rekening dm sebagainya, sehin^ga perusahacn ha *  

rus ada isodnl kerja . tfapi kenystaannya perusahaan 

tldak mempunyainya sehingga satu-satunya jalan 

harus minta kredit pada Bank#

Tapi apabila d ilih a t dari posisi keuangan perusa- 

hasn pada saat in i  d i mana likw id itas, so lva b ili-  

tas raaupun ran tab ilita s  selama ena î tahun ter * 

akhir in i tidak mun^kln perusahaan menerima kre -  

d it  darl Bank, Dari uraian tersebut dapat disim - 

pulksn bahwa perusahaan sudah tidak mungkin d ire* 

organlsasi eehingga seharuonya perusahaan harus

dilikvvidasi*

2* I&kwid&si perusahaan bukan hanya merugikan pemi -  

lifanya saja tetapi 3uga bagi para investor la in  -
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nya, karyawsn* Xanggansn* maeyarakat maupun nega- 

ra , haX Sni dieebabkan yang bersengkutan nempi>* 

nyal ke pen tingan-ke pen tingannya sendiri eehingga 

dengan adanya likw idaoi kepentingan-kepentingan 

tersebut akan hileng seluruhnya maupun sebagian* 

Oleh karena itu  menurut pendapat penulis hasil 

ItUcwidasi in i sobaiknya dibagi-bagikan eesuai

urutan p r io r i tas masing^inasing eedengkan karya- 

waanya disalurkan kepada perueahaan daerah la in - 

nya.

3« Pabrik Accu om tur ycsag merupakan salah satu 

unit Perusahaan Daerah adalah sumber pendapatan 

Pemerintah Baerch* tetapi dengan adanya kerugian 

In i fungsi tersebut tid «k  dapat dilakukan yang 

berarti merugikan Pemerintah Daerah sendlrl. Apa- 

b i la  k lta  lih a t dari kenyataan yang ad a seharus* 

nya Pemerintah Baereh. mempunyai suatu badan yang 

mampu mengadafcan pengawasan dale# a r t i luas se~ 

hingga dapatnya badan tersebut mampu menanganjl 

maaalah-mas alah yang ad a pada Perusahaan Daerah . 

sehingga tidak akan ter^adi la g ! kondiai perusaha- 

haan seperti Pabrik Aceu Guntur saat in i*
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