
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas permasalahan yang telah 

penulis  kemukakan  pada  bagian  pendahuluan,  maka  dapatlah  ditarik  suatu 

kesimpulan bahwa :

1. PT.  PUSAKA  NUSANTARA  telah  menjalankan  teknik  analisis  laporan 

keuangan dengan baik, hal ini terbukti dengan Teknik Analisis Perbandingan 

Laporan Keuangan yang meliputi :

a. Data  absolut  dalam rupiah yang  dapat  terlihat  dalam tabel  Neraca  dan 

Laporan  Laba/Rugi  untuk  dua  tahun  terakhir  dari  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA.

b. Perubahan  kenaikan  atau  penurunan  dalam rupiah menunjukkan  bahwa 

perusahaaan tersebut telah berusaha untuk melakukan perubahan kinerja 

ke arah yang lebih baik.

c. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar  perubahan kenaikan atau penurunan rasio dalam Neraca 

dan  Laporan  Laba/Rugi  untuk  dua  tahun  terakhir  dari  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA.

d. Prosentase  total  yang  dapat  digunakan  sebagai  indikator  atau  pedoman 

bagi perusahaan berusaha untuk menciptakan kinerja yang lebih baik lagi 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. PT.  PUSAKA  NUSANTARA  secara  umum  kinerja  perusahaannya  dapat 

dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Likuiditasnya

- Current Ratio PT. PUSAKA NUSANTARA untuk tahun 2006 sebesar 

182,98%  yang  mengalami  peningkatan  sebesar  6,62%  dari  tahun 

sebelumnya.  Current  Ratio perusahaan  masih  di  bawah  200%, 

walaupun  demikian  kewajiban  yang  harus  segera  dipenuhi  oleh 



perusahaan masih dapat teratasi karena aktiva lancar yang dimilikinya 

dapat menjamin kewajibannya.

- Acid  Test  Ratio PT.  PUSAKA  NUSANTARA  untuk  tahun  2006 

sebesar  139,44%  yang  mengalami  penurunan  sebesar  22,73%  dari 

tahun  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kewajiban  jangka 

pendek yang telah dilunasi, namun dalam hal ini Acid Test Ratio yang 

dimiliki oleh perusahaan masih dapat menjamin kewajiban yang harus 

segera dipenuhinya.

- Working Capital to Total Assets Ratio PT. PUSAKA NUSANTARA 

untuk tahun 2006 sebesar 35,62% yang mengalami kenaikan sebesar 

4,45% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti likuiditas dari total aktiva 

dan posisi modal kerja perusahaan cukup baik.

b. Rasio Leverage

- Total Debt to Total Equity Ratio PT. PUSAKA NUSANTARA untuk 

tahun 2006 sebesar 81,14% yang mengalami penurunan sebesar 3,08% 

dari  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  berarti  pembiayaan  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA berasal dari pinjaman.

- Long Term Debt to Equity Ratio PT.PUSAKA NUSANTARA untuk 

tahun 2006 sebesar 3,39% yang mengalami penurunan sebesar 5,64% 

dari tahun sebelumnya. Seperti pada Total Debt to Total Equity Ratio, 

hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA berasal dari pinjaman.

c. Rasio Aktivitas

- Total Assets Turnover PT. PUSAKA NUSANTARA untuk tahun 2006 

adalah 4,77 kali yang mengalami penurunan sebesar 0,52 kali. Namun 

demikian  PT.  PUSAKA  NUSANTARA  masih  dapat  menghasilkan 

pendapatan dari perputaran aktivanya dalam satu tahun.

- Working Capital Turnover PT. PUSAKA NUSANTARA untuk tahun 

2006 adalah 13,40 kali, yang mengalami penurunan sebesar 3,56 kali. 

Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  beberapa  kewajiban  yang  telah 

dipenuhi.



d. Rasio Keuntungan

- Gross Profit Margin PT. PUSAKA NUSANTARA untuk tahun 2006 

sebesar 35,59%, yang mengalami penurunan sebesar 0,69%.  Hal ini 

disebabkan karena adanya kenaikan penjualan di tahun 2006.

- Operating  Income Ratio PT.  PUSAKA NUSANTARA untuk tahun 

2006 adalah 3,54%, yang mengalami kenaikan sebesar 2,9%.  Hal ini 

disebabkan karena laba operasi di tahun 2006 mengalami kenaikan.

- Operating  Ratio PT.  PUSAKA  NUSANTARA  untuk  tahun  2006 

adalah  95,40%,  yang  mengalami  penurunan sebesar  2,54%.  Hal  ini 

disebabkan karena biaya operasi di tahun 2006 mengalami kenaikan.

- Net  Profit  Margin  PT.  PUSAKA NUSANTARA untuk tahun  2006 

adalah  8,86%,  yang  mengalami  kenaikan  sebesar  7,76%.  Hal  ini 

disebabkan karena adanya kenaikan laba di tahun 2006.

3. Setelah  dilihat  dari  laporan  keuangan  dan  analisis  rasionya,  PT.PUSAKA 

NUSANTARA  dapat  menjadikan  Analisis  Rasio  sebagai  alat  bantu  untuk 

menilai likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas perusahaannya. Hal ini 

terbukti dari adanya prosentase kenaikan dan penurunan dalam angka-angka 

rasio itu sendiri yang dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja 

perusahaannya kea rah yang lebih baik di masa mendatang. 

5.2 Saran

Penulis  sampaikan  saran-saran  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

pertimbangan  bagi  PT.  PUSAKA  NUSANTARA  ataupun  pihak-pihak  yang 

berkepentingan lainnya, yaitu :

1. Sebaiknya PT. PUSAKA NUSANTARA lebih mempertimbangkan lagi dalam 

melakukan pinjaman/kredit. Karena dilihat dari rasio likuiditasnya kewajiban 

lancar  PT.  PUSAKA  NUSANTARA  jumlahnya  lebih  tinggi  dari  aktiva 

lancarnya.  Dan  pada  rasio  leverage-nya  menunjukkan  bahwa  pembiayaan 

perusahaan sebagian besar berasal dari pinjaman.

2. Biaya-biaya  operasional  perusahaan  seyogyanya  lebih  diefisienkan  lagi 

sehingga akan diperoleh laba operasional yang lebih positif/menguntungkan.


