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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah pada bab 

sebelumnya, maka pada bab V ini penulis akan menguraikan simpulan dan 

memberikan saran yang mungkin berguna bagi kemajuan PT Sri Aneka Karyatama 

Palembang. Berikut adalah simpulan dan saran yang telah penulis rangkum. 

5.1 Simpulan 

 Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai analisis pengelolaan 

keuangan perusahaan dengan rasio likuiditas, rasio aktivitas dan  rasio profitabilitas 

pada PT Sri Aneka Karyatama Palembang adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas dan 

rasio profitabilitas sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan sehingga 

dapat diketahui kinerja manajemen perusahaan. Perusahaan yang melakukan aktivitas 

perusahaan yang baik jelas mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik, 

dapat menghasilkan kas dan modal kerja yang dapat memenuhi kewajiban lancarnya 

serta laba yang diperoleh mampu menjamin kelangsungan jalannya perusahaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT Sri Aneka Karyatama Palembang dapat 

dikatakan baik dalam pengelolaan keuangan meskipun beberapa rasio di bawah 

standar, namun rata-rata rasio tersebut sudah di atas standar industri meskipun 

beberapa terjadi penurunan setiap tahunnya. Ditinjau dari rasio likuiditas, PT Sri 

Aneka Karyatama Palembang memiliki rasio perputaran kas (cash turnover) yang 

rendah karena masih di bawah rata-rata standar industri. Ditinjau dari rasio aktivitas, 

rasio total asset turnover  pada tahun 2013 masih di bawah standar industri yaitu 2 

kali sehingga dapat diketahui bahwa rasio total asset turnover kurang tinggi. Dan 

ditinjau dari rasio profitabilitas, rasio return on equity pada PT Sri Aneka Karyatama 

Palembang menunjukkan bahwa masih di bawah standar industri yaitu 40% sehingga 

dapat diketahui bahwa rasio return on equity  kurang baik. Hal ini menandakan belum 

tepatnya manajemen mengelola modal sendiri. 

 

 



65 

 

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan simpulan  poin 5.1, maka penulis akan memberikan 

saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan. Berikut adalah saran-saran 

yang diberikan penulis: 

1. Sebaiknya manajemen perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan, 

dapat mengelola aktiva lancar dan kewajiban lancar dengan lebih baik lagi 

sehingga perusahaan dapat memaksimalkan modal kerja untuk operasi 

perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat memilah aktiva tetap yang masih 

produktif atau tidak, serta mengurangi aktiva yang tidak produktif sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan setiap tahunnya dengan 

begitu rasio likuiditas khususnya perputaran kas dan rasio aktivitas khususnya 

perputaran total aset dapat lebih baik lagi. 

2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan kinerja manajemen dan mengevaluasi 

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan laba 

bersih setelah pajak penghasilan setiap tahunnya dan meminimalisasi harga 

pokok usaha sehingga modal sendiri/ekuitas dan aktiva yang dimiliki 

perusahaan dapat lebih optimal dalam menghasilkan laba perusahaan 


