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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

5.1.1 Rasio Likuiditas 

        Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek dapat dilakukan 

melalui perhitungan beberapa ratio dan setelah dilakukan perhitungan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung ini dapat menstabilkan 

posisi keuangan jangka pendeknya. Walaupun terjadi peningkatan yang 

dapat kita lihat dari perhitungan current ratio yang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, yang dimulai dari tahun 2003 dimana 

setiap hutang lancar Rp 1.00 dijamin oleh aktiva lancar Rp 1.23 yang 

mengalami peningkatan di tahun berikutnya sampai akhirnya tahun 2005 

dimana setiap hutang lancar Rp 1.00 dijamin oleh aktiva lancar Rp 2.35 

dan penurunan pada perhitungan cash ratio dari tahun ke tahun, yang 

dimulai dari tahun 2003 sebesar 81% sampai akhirnya di tahun 2005 

mengalami penurunan hingga 12% dan juga keadaan yang turun naik pada 

perhitungan quick ratio dimulai dari tahun 2003 sebesar 112%, tahun 2004 

97%, dan naik lagi menjadi 175%.                                                   

        Apabila kita melihat dari penjelasan di atas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, tingkat rasio likuiditas 
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dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang bandung ini 

diperkirakan tetap stabil dan pelaksanaan analisa laporan keuangan dalam 

rasio likuiditas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) cabang Bandung sudah cukup baik karena pihak 

perusahaan dapat menstabilkan kondisi keuangan apabila dilihat dari rasio 

likuiditas ini. 

 

5.1.2 Rasio Solvabilitas 

        Untuk menganalisa posisi keuangan jangka panjang suatu 

perusahaan dapat digunakan beberapa analisa ratio atau perbandingan, 

begitu juga yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(Persero) cabang Bandung. Setelah dilakukan perhitungan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung ini dari tahun ke tahun 

dapat terus meningkatkan posisi keuangan jangka panjangnya yang dapat 

kita lihat melalui perbandingan antara total hutang dan modal sendiri 

dimana dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2005, total 

hutang yang dimiliki PT. Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero) 

cabang Bandung ini semakin lama semakin menurun. Kemudian melalui 

perbandingan antara total hutang dan total aktiva yang dari tahun ke tahun 

mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2005, dimana total hutangnya 

mengalami penurunan walaupun total aktivanya pun mengalami 

penurunan, namun penurunannya tidak begitu parah. Kemudian 
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perbandingan antara modal sendiri dengan total aktiva, dimana setiap 

tahunnya perusahan dapat menutupi setiap modal awal dari perusahaan 

tersebut. 

 Apabila kita melihat dari penjelasan di atas, maka penulis dapat 

memperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan, tingkat rasio 

solvabilitas dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 

Bandung ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam 

mempertahankan posisi keuangan jangka panjangnya dan pelaksanaan 

analisa laporan keuangan dalam rasio solvabilitas yang dilakukan oleh   

PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung sudah 

cukup baik karena dari tahun ke tahun dapat meningkatkan posisi 

keuangan jangka panjangnya. 

 

5.1.3 Rasio Rentabilitas 

        Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba dapat digunakan beberapa analisa rasio atau 

perbandingan, begitu pula yang dilakukan oleh PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung. Setelah dilakukan 

perhitungan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung 

ini dari tahun ke tahun dapat terus meningkatkan keuntungannya baik bagi 

perusahan maupun bagi para investor. Hal tersebut dapat kita ketahui dari 

perhitungan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dimana melalui 
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perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva dapat 

diketahui bahwa dari tahun ke tahun perusahaan mengalami peningkatan, 

walaupun pada tahun 2003 perusahaan mengalami kerugian sebesar 4%, 

tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2004 dan 2005 perusahaan terus 

mengalami peningkatan sebesar 2% dan 6%. Begitu juga melalui 

perhitungan menurut analisa rasio atau perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva, dimana perusahaan pun mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun pada tahun 2003 perusahaan 

juga mengalami kerugian sebesar 4%, tetapi perusahaan mengalami 

peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2004 dan 2005 

sebesar 2% dan 5%. 

        Apabila kita melihat dari penjelasan di atas, maka penulis dapat 

memperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan, tingkat rasio 

rentabilitas dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 

Bandung ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan para investornya dan 

pelaksanaan analisa laporan keuangan dalam rasio rentabilitas yang 

dilakukan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang 

Bandung sudah cukup baik karena perusahaan dapat meningkatkan 

keuntungannya dari tahun ke tahun. 
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5.2 Saran 

  

         Setelah penulis menganalisa, melakukan perhitungan, dan memperoleh 

kesimpulan di atas dan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

memberikan saran bagi perusahaan sebagai berikut: 

1. Dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, diupayakan perusahaan 

dapat menyusun laporan keuangan yang dibukukan secara teliti dan 

seksama agar tidak ada lampiran atau data yang hilang atau tidak 

tercetak. 

2. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang bandung ini 

diupayakan agar dapat terus meningkatkan dan mempertahankan tingkat 

likuidiatas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan dari tahun ke tahun. 

3. Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat rentabilitas 

perusahaan, hendaknya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 

cabang bandung melakukan upaya-upaya seperti melakukan promosi 

baik melalui media elektronik maupun media massa, spanduk-spanduk, 

dan lain sebagainya sehingga masyarakat mengetahui dan mengenal              

PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Bandung. 


