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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan dan analisis pembahasan pada bab sebelumnya 

berkaitan dengan rasio likuiditas dan profitabilitas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Laporan keuangan perusahaan CV Wira Karya setiap tahunnya baik tahun  

2011, 2012, dan 2013 mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2013 

mengalami penurunan ditinjau dari rasio likuiditasnya.  Rasio likuiditas 

perusahaan CV Wira karya sudah dikatakan bagus di tinjau dari nilai current 

ratio dan cash ratio.  Meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan baik 

dari current ratio dan cash ratio tetapi nilainya sudah mencapai ataupun 

melebih dari standar umum perbandingan antara aktiva lancar dan hutang 

lancar serta antara kas dan hutang lancar.    Perusahaan sudah dikatakan 

cukup mampu mengolah kas dan aktiva lancarnya dengan baik dalam 

memenuhi hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Rasio Profitabilitas perusahaan juga mengalami fluktuasi khususnya pada 

tahun 2013 yang dimana terdapat penurunan laba, ini dikarenakan jumlah 

pendapatan setiap tahunnya naik turun dan biaya operasionalnya yang 

meningkat setiap tahunnya sehingga kurang menghasilkan laba yang optimal.  

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat ataupun 

solusi bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya 

sehari-hari.  Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan lebih mengoptimalkan posisi akun aktiva khususnya 

pada aktiva lancar dan kas agar perusahaan dapat memenuhi hutang jangka 
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pendeknya dengan baik dan tepat waktu dalam meningkatkan tingkat 

likuiditas perusahaan sehingga perusahaan tetap dalam posisi likuid. 

2. Sebaiknya perusahaan berusaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan 

perusahaan dengan cara melakukan promosi dan bagi staf marketing lebih 

semangat lagi dalam menarik minat konsumen untuk membeli lahan/tanah, 

karena lahan-lahan di Indralaya relatif murah dan sudah mulai dipandang 

oleh banyak orang.  Serta perusahaan juga berusaha untuk  menekan volume 

biaya-biaya operasional perusahaan yang dinilai cukup besar dalam 

mengurangi tingkat pendapatan perusahaan.   

 

 


