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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

5.1.1 Rasio keuangan perusahaan sektor jasa telekomunikasi di Indonesia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012 

Hasil analisis terhadap rasio likuiditas dengan menggunakan 

perhitungan current ratio dan quick ratio menunjukkan bahwa Telkom 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dibandingkan perusahaan sektor 

telekomunikasi lainnya, untuk hasil analisis terhadap rasio solvabilitas 

atau leverage dengan menggunakan perhitungan debt to assets ratio 

(DAR) dan debt to equity ratio (DER) menunjukkan bahwa Telkom 

memiliki rasio solvabilitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan 

sektor telekomunikasi lainnya dan hasil analisis terhadap rasio 

profitabilitas dengan menggunakan perhitungan Return On Assets (ROA) 

dan Return On Equity (ROE) menunjukkan bahwa Telkom memiliki 

tingkat profitabilitas yang jauh lebih baik dari perusahaan sektor 

telekomunikasi lainnya, sedangkan untuk hasil analisis terhadap rasio 

aktivitas dengan menggunakan perhitungan Inventory Turnover (ITO) 
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menunjukkan bahwa XL Axiata memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan jasa sektor telekomunikasi lainnya, 

tetapi hasil perhitungan Total Assets Turnover (TATO) menunjukkan 

bahwa Telkom memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan jasa sektor telekomunikasi lainnya.  

5.1.2 Kinerja keuangan perusahaan sektor jasa telekomunikasi di 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2012 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dilihat dari rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas atau leverage, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan jasa sektor 

telekomunikasi yang terbaik selama periode penelitian 2008-2012 adalah 

Telkom, karena terus mengalami peningkatan sampai akhir periode 

penelitian. Sedangkan PT. Bakrie Telecom sampai akhir periode penelitian 

2008-2012 menjadi perusahaan sektor jasa telekomunikasi yang terburuk, 

karena terus mengalami penurunan dan rugi. 

5.1.3 Analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan sektor jasa telekomunikasi di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 

Dari hasil analisis rasio keuangan dapat diketahui bahwa rasio 

keuangan dapat digunakan sebagai alat dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan periode saat ini dan periode sebelumnya sekaligus dapat 

dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan 

beberapa saran untuk pihak-pihak yang dapat menerima manfaat dari 

penelitian ini, yaitu: 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

a. PT. Indosat, Tbk. 

Dari hasil analisis pada rasio profitabilitas, Indosat perlu 

meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber 

daya yang dimiliki untuk meningkatkan ROA dan ROE. Pada rasio 

aktivitas, untuk penambahan aktiva perlu dipertimbangkan apakah 

aktiva akan berfungsi secara optimal atau tidak, dan perusahaan perlu 

memaksimalkan pengelolaan aktiva yang dimiliki dan mengurangi 

aktiva yang tidak produktif untuk meningkatkan penjualan, dan dari 

sisi likuiditas perusahaan perlu meningkatkan aktiva lancar yang 

dimiliki dan mengurangi hutang lancar agar modal kerja menjadi lebih 

tinggi. Pada rasio solvabilitas perusahaan perlu mengurangi jumlah 

pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka 

panjang. 

b. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Dari hasil analisis pada rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio 

likuiditas, dan rasio solvabilitas, menunjukkan bahwa Telkom 

memiliki kinerja yang baik selama periode penelitian 2008-2012, 
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dengan begitu perusahaan harus dapat mempertahankan dan 

mengembangkan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. 

c. PT. XL Axiata, Tbk. 

Dari hasil analisis rasio likuiditas perusahaan perlu meningkatkan 

aktiva lancar yang dimiliki dan mengurangi hutang lancar agar modal 

kerja menjadi lebih tinggi. 

d. PT. Bakrie Telecom, Tbk. 

Dari hasil analisis pada rasio profitabilitas, PT. Bakrie Telecom 

perlu meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan ROA dan ROE. Pada 

rasio aktivitas, untuk penambahan aktiva perlu dipertimbangkan 

apakah aktiva akan berfungsi secara optimal atau tidak, dan 

perusahaan perlu memaksimalkan pengelolaan aktiva yang dimiliki 

dan mengurangi aktiva yang tidak produktif untuk meningkatkan 

penjualan. Dari sisi likuiditas perusahaan perlu meningkatkan aktiva 

lancar yang dimiliki dan mengurangi hutang lancar agar modal kerja 

menjadi lebih tinggi.Dari rasio solvabilitas perusahaan perlu 

mengurangi jumlah pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun 

pinjaman jangka panjang. 
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5.2.2   Bagi Pengembangan Ilmu 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap akan ada penelitian 

selanjutnya yang menggunakan metode peneltian yang sama namun dengan 

objek yang berbeda, sehingga dapat menguatkan teori tentang analisis rasio 

keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dan 

penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat menambah informasi dan pengetahuan khusunya 

dibidang keilmuan Akuntansi.  

 


