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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas, aktivitas dan profitabilitas 

pada Toko Karya Ibu selama tahun 2012 sampai tahun 2016 yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa: 

1. Rasio likuiditas Toko Karya Ibu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Rata-rata current ratio sebesar 1,84 kali, quick ratio sebesar 1,22 kali, 

cash ratio sebesar 79%, cash turn over sebesar 12% dan inventory to net 

working capital sebesar 74%. Hasil tersebut menunjukan perusahaan 

sudah likuid karena telah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal tersebut dikarenakan aset lancar yang dimiliki perusahaan mampu 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas Toko Karya Ibu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Rata-rata  fixed asset turnover sebesar 1,5 kali dan total asset turnover 

sebesar 1,2 kali. Hasil tersebut cukup baik, karena perusahaan cukup 

mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. 

3. Rasio Profitabilitas Toko Karya Ibu juga mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Rata-rata ROA sebesar 53%, ROE sebesar 60%,  

Gross Profit Margin sebesar 67%, Operating Profit Margin sebesar 46% 

dan net profit margin sebesar 45%. Hasil tersebut sudah sangat baik, hal 

tersebut dikarenakan perusahaan telah mampu memaksimalkan laba 

perusahaan. Sehingga perusahaan harus mampu memanfaatkan laba 

tersebut untuk dapat mengembangkan usahanya. 

 

5.2 Saran 

 Melalui hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Agar Toko Karya Ibu berusaha mempertahankan rasio likuiditas yang 

sudah baik seperti cash ratio, cash turn over, dan inventory to networking 

capital. Serta lebih meningkatkan current ratio dan quick ratio dengan 
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lebih meningkatkan aset lancar dan aset sangat lancar untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

2. Agar Toko Karya Ibu berusaha lebih meningkatkan rasio aktivitasnya 

yaitu fixed assets turnover dan total assets turnover yang telah cukup baik, 

dengan lebih memaksimalkan kapasitas aktiva tetap dan total aset agar 

memiliki tingkat perputaran yang efektif dan memberikan dampak yang 

lebih baik pada keuangan perusahaan pada periode selanjutnya. 

3. Agar Toko Karya Ibu berusaha mempertahankan semua  

rasio profitabilitanya yang sudah sangat baik, dan lebih meningkatkan lagi 

laba bagi perusahaan agar dapat mengembangkan usahanya di masa yang 

akan datang. 


