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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini penulis akan  memberikan kesimpulan dari analisis data yang telah 

dikemukakan pada Bab IV yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang 

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan dalam 

mengelola keuangan di masa yang akan datang. 

5.1   Kesimpulan 

1. Rasio likuiditas CV Adil Sri Indah berfluktuatif dengan kecenderungan 

mengalami penurunan pada tahun 2014. Secara umum kemampuan CV 

Adil Sri Indah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sudah 

cukup baik. Namun, jika dilihat dari sisi cash ratio kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya  buruk, karena 

nilai cash ratio CV Adil Sri Indah berada di bawah standar industri yaitu 

84,3%, 80,3% dan 60,3%.  Hal ini dikarenakan jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan lebih kecil jika dibandingkan hutang lancar perusahaan yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

2. Rasio rentabilitas CV Adil Sri Indah meski berfluktuatif tetapi dapat 

dikatakan cukup baik.  Dapat dilihat dari gross profit margin dan return 

on assets yang nilainya berada di atas standar industri, untuk return on 

equity hanya pada tahun 2012 rasio ini berada di atas standar industri 

yaitu 62,6% sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 return on equity 

perusahaan mengalami penurunan sehingga nilainya berada di bawah 

standar industri sebesar 35,7% dan 33,5%. Untuk net profit margin CV 

Adil Sri Indah dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih cukup rendah. Hal ini disebabkan biaya-biaya perusahaan 

yang cukup besar yang tiap tahunnya mengalami peningkatan.  Selain itu 

menurunnya pendapatan perusahaan pada tahun 2013 juga 

mempengaruhi fluktuasi rasio rentabilitas pada tahun 2013 dan 2014. 
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5.2   Saran 

1. Rasio likuiditas yang telah dicapai CV Adil Sri Indah harus terus dapat 

dikendalikan.  Perusahaan harus bisa menempatkan aktiva dan 

passivanya dengan baik agar terwujud struktur finansial yang baik.  

Perusahaan harus selektif jika ingin memberikan pinjaman agar piutang 

perusahaan tidak terlalu besar.  Selain itu Perusahaan harus dapat 

mengendalikan perrsediaan dengan sebaik mungkin agar tidak 

berlebihan, sehingga dananya dapat digunakan untuk menjamin 

kewajiban perusahaan dan meningkatkan laba. 

2. Rasio rentabilitas perusahaan harus ditingkatkan dengan cara menekan  

penggunaan biaya-biaya perusahaan seperti biaya operasi, biaya 

transportasi  dan biaya lain yang tidak berhubungan kegiatan  operasional 

perusahaan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih.  

 

 

 


