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     BAB V 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat 

menentukan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek dapat dilakukan melalui 

perhitungan beberapa rasio likuiditas. Kondisi likuiditas PNPM Mandiri 

Perdesaan dapat disimpulkan bahwa belum dapat melakukan pengelolaan 

posisi kas dengan baik. Hasil dari penelitian rasio likuiditas dapat disimpulkan 

bahwa Current Ratio setiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun pada 

tahun 2013 aktiva lancar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014.  

Cash Ratio pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan, hal ini 

dikarenakan pada tahun 2014 kelompok-kelompok yang meminjam uang 

dengan maksud untuk membuka usaha belum melunasi utangnya sehingga 

banyak tunggakan yang masih harus dibayar. 

2. Untuk menilai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan dapat dilakukan melalui perhitungan beberapa rasio profitabilitas. 

Kondisi profitabilitas PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Maluku Tengah, Kec. 

Leihitu Barat dapat disimpulkan bahwa profitabilitasnya dalam keadaan baik 

pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 laba perusahaan menurun drastis, 

hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat setempat yang masih beranggapan 

bahwa uang yang dipinjamkan kepada mereka adalah uang pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan sehingga apabila uang tersebut tidak dikembalikan 

kepada PNPM Mandiri Perdesaan maka tidak akan menjadi masalah namun 

mereka tidak berpikir bahwa apabila mereka tidak mengembalikan atau 
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membayar hutang mereka kepada PNPM Mandiri Perdesaan maka laba 

perusahaan akan jatuh atau menurun seperti pada tahun 2014 sehingga 

perusahaan dinilai tidak mampu menggunakan aset dan equity dengan baik 

untuk menghasilkan laba perusahaan yang besar.  

3. Dari hasil analisis yang penulis analisa dapat memberikan gambaran bahwa 

pada tahun 2013 rasio likuiditas perusahaan dalam keadaan baik karena terjadi 

peningkatan dan pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 

rasio profitabilitas dalam keadaan baik dan pada tahun 2014 mengalami 

penurunan sehingga hal ini harus lebih diperhatikan oleh perusahaan agar laba 

perusahaan tetap terjaga kemaksimalannya dan kinerja perusahaan semakin 

baik.  

5.2 Saran 

 Saran-saran yang dapat dikemukakan penulis bagi PNPM Mandiri Perdesaan 

Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu Barat berdasarkan kesimpulan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan pada saat meminjamkan uang 

kepada kelompok-kelompok yang ingin meminjam uang agar tidak ada 

lagi tunggakan-tunggakan yang belum dibayar atau dilunasi oleh 

kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab karena masih 

menerapkan pola pikir yang salah. 

b. Untuk kedepannya lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan dan 

lebih meningkatkan laba perusahaan dengan cara menekan biaya dan 

meningkatkan pendapatan, oleh karena itu PNPM Mandiri Perdesaan 

harus lebih berhati-hati dalam hal meminjamkan uang kepada kelompok-

kelompok yang meminjam uang untuk membuka usaha dan melihat 

kriteria kelompok tersebut benar-benar menggunakan uang tersebut untuk 
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membuka usaha. PNPM Mandiri Perdesaan harus melihat dan 

mempertimbangkan apakah proposal yang diajukan oleh suatu kelompok 

untuk membuka usaha layak atau tidak untuk diberi pinjaman dan apakah 

kelompok tersebut dapat bertanggungjawab atas apa yang telah 

dipercayakan dan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada tunggakan-tunggakan 

yang berlebihan yang menyebabkan laba perusahaan menurun dan kinerja 

perusahaan dinilai tidak mampu mendapatkan laba yang besar.  

c. Lebih memperhatikan penyusunan laporan keuangan perusahan dan 

dirangkap menjadi laporan keuangan tahunan agar lebih seimbang antara 

aset lancar dan hutang lancar perusahan sehingga apabila ada peneliti lain 

yang melakukan penelitian pada PNPM Mandiri Perdesaan dapat 

menganalisis keuangan perusahan dengan baik.  

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penambahan ruang lingkup populasi dan sampel penelitian yang memadai 

untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

b. Penggunaan model perhitungan, periode estimasi, dan asumsi-asumsi lain 

untuk menghitung variabel-variabel maupun indikator-indikator penelitian 

sehingga akan menambah keakuratan perhitungan.  

 


