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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada 

Bab IV, maka pada Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan atas analisis dan 

pembahasan tersebut dan penulis juga akan memberikan saran-saran yang 

mungkin akan berguna bagi perusahaan. Adapun simpulan dan saran yang penulis 

sajikan sebagai berikut. 

5.1       Simpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Paramitra Cipta 

Persada Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas lancarnya dalam 

keadaan illikuid. Hal ini dapat dilihat dari rasio lancar (current ratio), 

rasio cepat (quick ratio) dan rasio perputaran kas (cash turnover) yang 

berada dibawah standar. Rasio lancar pada tahun 2014 sebesar 1,47 

kali, tahun 2015 sebesar 1,50 kali dan tahun 2016 sebesar 1,63 kali. 

Rasio cepat pada tahun 2014 sebesar 1,45 kali dan tahun 2016 sebesar 

1,43 kali. Rasio perputaran kas (cash turnover) pada tahun 2015 

sebesar 8,35 kali dan tahun 2016 sebesar 7,30 kali. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya uang kas perusahaan yang tersedia. 

2. Rasio aktivitas perusahaan tahun 2015 dan tahun 2016 masih kurang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio perputaran total aset, yang 

disebabkan oleh kurang efektifnya perusahaan dalam mengelola 

seluruh aset. Rasio perputaran total aset tahun 2015 sebesar 1,80 kali 

dan tahun 2016 sebesar 1,86 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

perusahaan belum berhasil dalam menjalankan operasinya.  

3. Perusahaan belum mampu memaksimalkan laba, dilihat dari tingkat 

profitabilitas yang masih dibawah rata-rata standar industri pada tahun 

2015 dan tahun 2016. Rasio net profit margin tahun 2015 sebesar 

8,30% dan tahun 2016 sebesar 16,01%. Rasio return on investment 
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tahun 2015 sebesar 15,02% dan tahun 2016 sebesar 29,84%. Kondisi 

ini menandakan bahwa perusahaan belum maksimal dalam 

menghasilkan laba yang diharapkan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan pada poin 5.1, maka penulis akan memberikan 

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

saran-saran yang diberikan penulis: 

1. Sebaiknya perusahaan dapat mengendalikan pos aset lancar dengan 

menambahkan uang kas. Untuk menambah uang kas perusahaan, dapat 

dilakukan dengan cara penagihan piutang kepada pelanggan. 

Penagihan piutang kepada pelanggan dapat dilakukan dengan cara 

memberikan syarat dalam pembayaran piutang sehingga perusahaan 

dapat melunasi kewajiban jangka pendek tepat waktu.  

2. Sebaiknya perusahaan memaksimalkan sumber daya yang tersedia, 

total aset dengan efektif dan efisien dalam menjalankan operasi untuk 

menghasilkan pendapatan usaha dengan cara menyusun manajemen 

proyek yang baik. Dengan manajemen proyek yang baik, maka 

diharapkan kegiatan pada perusahaan dapat berjalan dengan harapan 

baik berupa biaya, waktu dan kualitas. 

3. Sebaiknya perusahaan melakukan promosi dan menyusun strategi 

untuk memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan dalam 

menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Dengan begitu, pelanggan 

akan tertarik untuk menggunakan jasa perusahaan sehingga pendapatan 

usaha perusahaan meningkat diiringi dengan peningkatan laba 

perusahaan. 

  


