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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan metode value for 

money, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rasio ekonomis PD. Pasar Palembang Jaya pada tahun 2014-2016 

mengalami kenaikan untuk menjadi lebih baik. Semua angka pada rasio 

ekonomis menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat diartikan 

bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk tiga tahun 

tersebut. Dan PD. Pasar Palembang Jaya memiliki rata-rata rasio ekonomis 

sebesar 85,56%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PD. Pasar 

Palembang Jaya sudah cukup baik dan cukup ekonomis dalam 

pemanfaatan anggaran belanjanya selama tiga tahun tersebut. 

2. Rasio efisiensi PD. Pasar Palembang Jaya pada tahun 2014-2016 

mengalami kenaikan untuk menjadi lebih baik. Semua angka pada rasio 

efisiensi menunjukkan angka di bawah 100%. Dan selama tiga tahun 

tersebut PD. Pasar Palembang Jaya memiliki rata-rata rasio efisiensi 

sebesar 94,67%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan PD. Pasar 

Palembang Jaya secara umum sudah cukup baik dan kurang efisien dalam 

memperoleh penerimaan dengan belanja yang rendah. 

3. Rasio efektivitas PD. Pasar Palembang Jaya pada tahun 2014-2016 

mengalami fluktuasi turun naik. Semua angka pada rasio efektivitas 

menunjukkan tidak terdapat angka yang melebihi dari 100% sehingga 

dapat diartikan bahwa selama tiga tahun tersebut PD. Pasar Palembang 

Jaya tidak pernah mencapai target dalam mengelola penerimaan 

perusahaan. Dan PD. Pasar Palembang Jaya memiliki rata-rata rasio 

efektivitas sebesar 70,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

PD. Pasar Palembang Jaya dapat dikatakan belum baik dan kurang efektif 

dalam pencapaian target anggaran penerimaan selama tiga tahun tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

PD. Pasar Palembang Jaya dalam mengelola anggaran dimasa yang akan datang. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

1. Tingkat rasio ekonomis menunjukkan bahwa kinerja PD. Pasar Palembang 

Jaya sudah baik karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini 

harus dipertahankan oleh PD. Pasar Palembang Jaya dan harus lebih 

ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kemampuan untuk 

merealisasikan belanja sebagaimana direncanakan dalam anggaran dalam 

satu periode secara ekonomis. 

2. Tingkat rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja PD. Pasar Palembang 

Jaya sudah baik karena dari tahun ke  tahun mengalami perbaikan, hal ini 

harus dipertahankan oleh PD. Pasar Palembang Jaya dan harus lebih 

ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan penerimaan dalam proporsi 

yang lebih besar daripada proporsi peningkatan belanja. 

3. Tingkat rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja PD. Pasar 

Palembang Jaya belum baik karena dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan, saran penulis yaitu PD. Pasar Palembang Jaya harus 

meningkatkan lagi realisasi penerimaan yaitu dengan cara PD. Pasar 

Palembang Jaya harus memberikan pengarahan atau sosialiasasi kepada 

pedagang-pedagang mengenai kewajiban mereka untuk membayar sewa 

harian tepat waktu sehingga akan menimbulkan kesadaran masyarakat dan 

dapat membantu kenaikan realisasi penerimaan sehingga akan tercapai 

efektivitasnya dan pihak PD. Pasar Palembang Jaya diharapkan dapat lebih 

tegas dalam melakukan pungutan kepada para pedagang khususnya para 

pedagang yang kurang kesadarannya dalam memenuhi kewajiban di pasar 

dan sebaiknya PD. Pasar Palembang Jaya meningkatkan kualitas 

pelayanan untuk masyarakat agar tujuan perusahaan dapat tercapai.  

 


