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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang 

dihadapi Hotel Graha Sriwijaya Palembang untuk periode 2012, 2013, dan 2014 

yang didukung dengan laporan keuangan perusahaan serta teori-teori yang telah 

disajikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Likuiditas perusahaan secara keseluruhan sudah dalam keadaaan likuid, 

meskipun terjadi kenaikan dan penurunan masing-masing rasio 

likuiditas setiap tahunnya tetapi dalam penurunan masing-masing rasio 

likuiditas tidak menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak 

mampu membayar hutang lancarnya.  Perusahaan dikatakan dalam 

keadaan likuid karena masih dapat memenuhi kewajiban lancar 

menggunakan aktiva lancarnya dan hasil dai perhitungan rasio-rasio 

likuiditas tersebut menunjukkan angka yang masih di atas standar.  Hal 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik setiap 

tahunnya dalam memenuhi hutang lancarnya menggunakan aktiva 

lancarnya. 

2. Likuiditas perusahaan dapat dikatakan baik sebab dari current ratio, 

quick ratio, cash ratio, cash turnover, dan inventory to net working 

capital berada di atas standar industri namun pada cash ratio terdapat 

kas yang menganggur, tidak memberikan pendapatan tambahan bagi 

perusahaan.  Kas yang terlalu besar tidak baik bagi perusahaan karena 

penggunaan yang tidak optimal.  Seharusnya perusahaan mampu 

memanfaatkan semaksimal mungkin kas ataupun aktiva yang 

dimilikinya. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas 

yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sehubungan dengan rasio 

likuiditas.  Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengatasi terjadinya kenaikan dan penurunan rasio likuiditas, 

sebaiknya perusahaan dapat mengoptimalkan aktiva yang dimiliki 

perusahaan serta meminimalkan hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan cara menambah penghasilan luar usaha dan melakukan 

perencanaan kas dengan tepat kedepannya. 

2. Untuk mengatasi terjadinya penumpukan kas agar pengelolaan kas 

perusahaan menjadi optimal dengan baik, sebaiknya perusahaan 

memanfaatkan kas tersebut dengan melakukan investasi jangka pendek 

atau surat berharga agar penggunaan kas yang berlebih  dapat 

memberikan pendapatan tambahan bagi perusahaan.  

 

 


