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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disajikan oleh penulis pada Bab IV, maka pada

Bab V ini penulis akan memberikan kesimpulan atas analisis dan pembahasan yang telah dibuat dan

juga penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan. Adapun simpulan

dan saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap laporan keuangan PT Adhya

Tirta Sriwijaya Palembang, maka penulis dapat memberi kesimpulan:

1. Rasio likuiditas perusahaan secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Namun pada rasio kas dan

rasio  perputaran  kas  itu  masih  berada  dibawah  standar  rata-rata  industri.  yang  berarti

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya terutama liabilitas lancarnya pada saat

jatuh tempo ditentukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dalam keadaan illikuid.

2. Rasio solvabilitas perusahaan secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dapat terlihat

dari baiknya rasio solvabilitas perusahaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 selalu

berada diatas rata-rata industri yang berarti kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh

kewajibannya,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  apabila  perusahaan  dibubarkan

(dilikuidasi) dapat terpenuhi.

3. Rasio  Aktivitas  perusahaan  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  kurang  baik.  Hal  ini  dapat

dilihat dari rasio perputaran piutang, perputaran modal kerja, perputaran total aset, perputaran

aset tetap yang belum mencapai standar rata-rata industri yang berarti kemampuan perusahaan

dalam menggunakan aset yang dimilikinya belum efektif.

4. Rasio profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat

dilihat dari  rasio  Return On Investmen dan,  rasio  Return On Equity perusahaan yang masih

berada  dibawah  standar  rata-rata  industri  yang  berarti  perusahaan  belum  mampu

memaksimalkan labanya. 

5.2 Saran
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Berdasarkan simpulan yang penulis sajikan di poin 5.1 maka penulis akan memberikan saran-

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

berikan :

1. Sebaiknya perusahaan mampu memaksimalkan aset lancar yang dimilikinya, salah satunya kas

dan setara kas karena kas dan setara kas merupakan aset yang paling likuid di perusahaan.

2. Sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kinerja keuangannya agar rasio solvabilitas tetap

berada  dibawah  rata-rata  standar  industri  yang  telah  ditentukan  karena  semakin  kecil  rasio

solvabilitas semakin baik kinerja keuangan perusahaan.

3. Sebaiknya  perusahaan  meningkatkan  aset  lancarnya  dengan  cara  lebih  selektif  dalam

memberikan kredit  kepada pelanggan untuk meminimalkan piutang tak tertagih perusahaan,

meningkatkan jumlah aset perusahaan dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta

meningkatkan  modal  kerja  perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaan  untuk

memperoleh pendapatan usahanya.

4. Perusahaan sebaiknya meningkatkan tingkat pengembalian investasi dan tingkat pengembalian

terhadap ekuitas  dengan cara memanfaatkan aset  perusahaan untuk meningkatkan nilai  aset

perusahaan  itu  sendiri.  serta  meningkatkan penjualannya  agar  terjadi  keseimbangan dengan

meningkatnya modal kerja perusahaan.  


