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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah pada bab-bab 

sebelumnya atas laporan keuangan pada Koperasi PT Sinar Sosro Kabupaten 

Banyuasin Palembang, maka penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran 

yang mungkin berguna bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Berikut ini adalah 

kesimpulan dan saran yang penulis sajikan sebagai berikut: 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Jika dilihat berdasarkan rasio likuiditas ditinjau dari current ratio dan quick ratio 

telah menggambarkan kondisi keuangan Koperasi PT Sinar Sosro dalam keadaan 

yang baik, karena mengingat hasil dari perhitungan kedua rasio tersebut terus 

mengalami peningkatan dan menunjukkan angka yang mendekati 2,00 atau 200% 

pada tahun 2011 sampai 2013. Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada cash 

ratio. Cash ratio koperasi terjadi pergerakan yang tidak stabil mengingat  hasil 

dari perhitungannya sebesar 0,07 tahun 2011, 0,06  tahun 2012 dan 1,12 tahun 

2013. Bila disimpulkan dari kondisi ini, apabila dilihat dari sudut pandang kreditur 

jangka pendek, naik turunnya rasio ini bisa menurunkan kepercayaan kreditur 

sehingga kreditur akan berfikir ulang apakah kredit yang diberikannya akan aman 

dan dapat dikembalikan tepat waktu. Jika dilihat berdasarkan rasio solvabilitas, 

kondisi keuangan koperasi telah baik. Menurut teori yang telah dipelajari bahwa 

semakin rendah rasio ini, maka semakin baik bagi perusahaan. Selain itu, jika 

dilihat dari rasio operasi dan rasio profitabilitas kondisi keuangan Koperasi PT 

Sinar Sosro sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan rasio tersebut 

terus mengalami peningkatan, karena menurut teori yang telah dipelajari bahwa 
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semakin tinggi tingkat rasio operasi dan rasio profitabilitas, maka semakin baik 

kondisi keuangan suatu perusahaan. 

 

5.2 SARAN 

Sesuai hasil analisa penulisan pada laporan keuangan Koperasi PT Sinar Sosro , 

maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat membantu bagi 

kemajuan koperasi. 

1. Pada rasio likuiditas bila ditinjau berdasarkan cash ratio, sebaiknya meningkatkan 

penjualan secara kredit/tunai agar piutang dan khususnya kas mencapai jumlah 

yang besar. Selain itu, mengurangi pembelian secara kredit agar nilai pada hutang 

dapat turun serta lakukan pengawasan yang cukup intensif terhadap penggunaan  

kas terlebih lagi dalam hal meningkatkan jumlah kas maupun meminimumkan 

penggunaannya. Untuk rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio operasi dan rasio 

profitabilitas diharapkan pihak pengurus Koperasi PT Sosro dapat terus 

mempertahankan kinerjanya demi terwujudnya kesejahteraan anggota. 
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