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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Setelah penulis menganalisis dan membahas permasalahan yang ada pada 

bab sebelumnya, maka pada bab v ini penulis akan memberikan kesimpulan dan 

saran yang mungkin akan berguna untuk kemajuan PT Pelindo II cabang 

palembang. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis rasio likuiditas tingkat kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek mengalami nilai yang 

stabil dan perusahaan mampu membayar utang jangka panjang 

sehingga perusahaan dapat menjamin aktiva lancarnya terhadap utang 

lancar dalam keadaan baik. 

2. Berdasarkananalisis rasio solvabilitas tingkat kemampuan perusahaan 

dalam menunjukan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang di danai 

dengan utang mengalami nilai yang stabil dan aktiva perusahaan 

mampu membayar setiap total utang dari tahun ketahun dalam keadaan 

baik. 

3. Berdasarkananlisis rasio aktivitas menunjukan keefektifan sebuah 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya  mengalami 

nilai yang tidak stabil dan  perushaan mampu menjamin modal 

terhadap pendapatan setiap tahunnya dalam keadaan kurang baik. 

4. Berdasarkananalisis rasio profitabilitas menunjukan besarnya laba 

yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu mengalami 

nilai yang stabil dan dalam menjamin total aktiva, perhitungan 

sebelum pajak dapat menjamin aktiva dalam setahun dengan keadaan 

baik. 
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5.2  Saran 

  Sehubungan dengan poin 5.1 maka analisis rasio keuangan untuk menilai 

kinerja BUMN pada PT Pelindo II cabang palembang terdapat rasio akivitas yang 

mengalami nilai yang tidak sehat pada tahun 2011-2015 disebabkan rendahnya 

pendapatan dan capital employed yang diperoleh oleh perusahaan pada tahun 

2011-2015. Berdasarkan tidak sehatnya  penilaian total asset trun-over perusahaan 

dari tahun 2011 sampai tahun 2015, maka sebaiknya perusahaan melakukan 

tindakan  sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus tetap mempertahankan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo karena dari 

hasil analisis penulis, rasio likuiditaspada PT pelindo II cabang 

palembang mempunyai nilai yang stabil. 

2. Perusahaan harus tetap mempertahankan kemampuan perusahaan dalam 

menggambarkan mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utangkarena dari hasil analisis penulis, rasio solvabilitas rasio 

likuiditas pada PT pelindo II cabang palembang mempunyai nilai yang 

stabil. 

3. Perusahaan dapat memanfaatkan total aset yang dimilikinya untuk    

meningkatkan tingkat pendapatan, ini dapat meningkatkan total asset 

turn over. Selain memanfaatkan aset yang dimilikinya perusahaan juga 

dapat meningkatkan pelayanan atas jasa yang dimiliki untuk 

meningkatkan pendapatan yang dapat mempengaruhi total asset turn 

over. 

4. Perusahaan harus tetap mempertahankan kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungankarena dari hasil analisis penulis, rasio 

profitabilitaspada PT pelindo II cabang palembang mempunyai nilai 

yang stabil. 

 


