
 

Bab V  Simpulan dan Saran
 

 

“Suatu Tinjauan Terhadap Analisa Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas pada
 Pemerintah Kota Bandung periode 2000 sampai dengan 2003”  

67

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Dilihat dari analisa Rasio Likuiditas, angka Rasio Likuiditas Pemerintah Kota 

Bandung periode 2000-2003 menunjukkan rasio standar, baik dilihat dari Rasio 

Lancarnya (Current Ratio), Rasio Kas (Cash Ratio) dan Rasio Cepatnya (Quick 

Ratio). 

Angka Rasio Likuiditas terdapat pada Pemerintah Kota Bandung memang 

mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, ini disebabkan tingginya angka 

pinjaman yang berupa Hutang Jangka Panjang. Pinjaman tersebut digunakan 

sebagai pra gaji pegawai yang mengalami kenaikan. Namun hal ini wajar terjadi 

dan tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kemampuan 

memperoleh laba yang beranggapan bahwa Modal Kerja perusahaan mengalami 

pengangguran. Angka Rasio Likuiditas yang tinggi disebabkan oleh tingginya 

persediaan kas yang berlebih, tetapi oleh jumlah piutang yang besar (yang 

memiliki rasio relatif kecil) pada setiap tahunnya. Dengan angka rasio yang tinggi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung merupakan 

perusahaan yang sangat Likuid dan dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota 

Bandung sangat mampu untuk membayar Hutang-hutang pendeknya bila ditagih  

atau bila hutang jangka pendeknya tersebut jatuh tempo. 
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2. Dilihat dari analisa Rasio Solvabilitas, angka Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota 

Bandung cukup baik, baik dilihat dari Rasio Hutang dengan Modal Sendiri, Rasio 

Hutang dengan Aktiva dan dari Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva. 

Dengan angka Rasio Solvabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota Bandung merupakan perusahaan yang sangat solvable, dan dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung sangat mampu untuk membayar 

Hutang-hutangnya sekiranya insatansi ini suatu saaat dilikuidasi. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki 

kondisi keuangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat Likuiditas, tingkat 

Solvabilitas dan tingkat Rentabilitasnya. Dengan angka-angka Rasio Solvabilitas, 

Solvabilitas dan Rentabilitas tersebut, Pemerintah Kota Bandung dapat memperluas 

kegiatan operasionalnya dan dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas umum untuk untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung. 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, ada beberapa yang perlu diperhatikan dan 

mudah-mudahan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung, yaitu dalam 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat Rentabilitas perusahaan, hendaknya 

Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya-upaya penyuluhan agar masyarakat 

membayar pajak tepat waktu yang dapat menambah pendapatan Pemerintah Kota 

Bandung. Selain itu Pemerintah Bandung juga diharapkan dapat memperhatikan fasilitas-

fasilitas umum demi menunjang kesejahteraan masyarakat Bandung. 


