
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis tentang

kinerja keuangan pada PT Perusahaan Listrik  Negara WS2JB Area Palembang

selama  tahun  2013,  2014  dan  2015,  maka  akan  ditarik  kesimpulan  yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penulis juga memberikan saran-saran

yang berguna bagi PT Perusahaan Listrik Negara WS2JB Area Palembang demi

mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan dari  hasil  perhitungan yang telah dibahas,  maka dapat  ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

a. Rasio  Return  On  Equity selama  tahun  2013-2015  terus  mengalami

penurunan namun masih diatas 15%. Jika dilihat dari skor yang didapat

tidak mengalami kenaikan dan penurunan karena sama-sama mendapat

skor tertinggi yakni 15.

b. Rasio  Return  On  Investment mengalami  penurunan  pada  tahun  2014

sebesar  8%  naik  kembali  pada  tahun  2015  sebesar  8,1%.  Meski

mengalami kenaikan dan penurunan skor yang didapat tetap sama yakni

10.

c. Rasio kas pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dikategorikan sangat buruk

karena skor yang didapatkan 0.

d. Rasio  lancar/Current  Ratio pada  tahun  2013,  2014 dan 2015 masing-

masing mendapat skor 3 karena hasil perhitungan rasio ini mendapat nilai

diatas 125%.

e. Collection  Periods berdasarkan  hasil  perhitungan  selama  tahun  2013-

2015 berada dibawah 60 hari. Rasio ini mendapat skor tertinggi   yakni 4.

f. Perputaran Persediaan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 terlihat sangat

baik berdasarkan hasil perhitungan karena berada dibawah 60 hari setiap

tahunnya. Skor yang didapat sama-sama 4.

g. Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TATO) pada tahun 2013

dan  2014  mengalami  penurunan  dari  192  % ke  181%,  namun  masih
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tergolong baik karena berada diatas 120 %. Tahun 2015 sebesar 192 %

sehingga skor yang didapat masing-masing 4.

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset mengalami peningkatan

pada  tahun  2013-2014  sebesar  15  %  dan  pada  tahun  2014-2015

sebesar 10 %. Skor yang diperoleh tiap tahun yaitu 3,5.

2. Hasil pengujian rasio keuangan  untuk menilai kesehatan keuangan pada PT

Perusahaan  Listrik  Negara  WS2JB  Area  Palembang  selama

tahun 2013, 2014 dan 2015 masuk dalam kategori sehat dengan predikat AA

dengan total skor 89.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat

diberikan adalah:

1. PT Perusahaan  Listrik  Negara  WS2JB  Area  Palembang  harus  melakukan

penilaian tingkat kesehatan tiap tahunnya sebagai gambaran kinerja keuangan

perusahaan, sehingga dijadikan alat untuk mengambil keputusan untuk tahun

selanjutnya.

2. PT  Perusahaan  Listrik  Negara  WS2JB  Area  Palembang  telah  mendapat

ketegori  sehat  dengan predikat  AA dan harus  mempertahankan rasio yang

sudah baik.


