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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang penulis kemukakan pada 

Bab IV, yang didukung dengan penyajian data perusahaan pada Bab III dan teori-

teori yang mendukung pada Bab II, maka pada Bab V penulis akan menarik 

kesimpulan atas analisis tersebut dan penulis juga akan memberikan beberapa 

saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan untuk menjalankan kegaitan 

operasionalnya di masa yang akan dating. Adapun kesimpulan dan saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

5.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan PT. Global 

Multipack Palembang untuk Tahun 2012, 2013, dan 2014, maka penulis dapat 

menyimpulkan yaitu: 

1. Rasio likuiditas pada tahun 2013 mengalami penurunan dikarenakan 

adanya kenaikan jumlah hutang lancar lebih dari 100% yang menyebabkan 

kemampuan perusahaan aktiva lancar yang dimiliki untuk melunasi hutang 

lancarnya menurun.  

2. Ditinjau dari rasio solvabilitas, terjadi peningkatan total hutang pada tahun 

2013 yang menunjukkan bahwa perusahaan dianggap tidak solvable 

karena nilai asset dan ekuitas perusahaan tidak dapat menutupi nilai 

hutang perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. 

3. Rasio profitabilitas perusahaan pada tahun 2012-2014 mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan kemampuan modal 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan mengalami peningkatan. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan pada point 5.1, maka berikut ini 

penulis akan mencoba memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang 

telah dibahas sebelumnya: 

1. Sebaiknya perusahaan mengoptimalkan nilai aktiva lancar yang dimiliki 

dengan cara melakukan investasi jangka pendek dan menginkatkan jumlah 
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penjualan serta meminimalisir nilai hutang jangka pendek yang terlalu 

tinggi.  

2. Baiknya perusahaan membuat kebijakan mengenai batas wajar nilai 

kewajiban yang disesuaikan dengan jumlah asset dan ekuitas yang ada 

diperusahaan.. 

3. Perusahaan harus lebih efektif dalam mengelola investasi yang terjadi 

diperusahaan sehingga laba yang dihasilkan pun diharapkan meningkat. 

Perusahaan juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

meminimalisir beban-beban yang dikeluarkan perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan jumlah keuntungan perusahaan. Nilai harga pokok 

penjualan pun harus di minimalisir oleh perusahaan karena nilai pokok 

penjualan merupakan pemicu rendahnya nilai laba kotor yang juga akan 

berpengaruh pada nilai laba bersih setelah pajak perusaahaan. 


