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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan didukung oleh landasan 

teori yang kuat maka hasil pembahasan dapat penulis tarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi Kinerja Keuangan pada PT Taspen (Persero) dapat dilihat dari 

perhitungan dan analisis antara rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio 

profitabilitas.  

a. Rasio Likuiditas pada analisis yang diteliti, penulis mengambil current 

ratio dan working capital to total asset ratio. Dapat dilihat bahwa pada 

periode 4 tahun, dari tahun 2010-2013 rasio likuiditas mengalami 

penurunan setiap tahunnya penurun ini menunjukkan bahwa beberapa 

hutang jangka pendek mengalami kenaikan yaitu hutang dana program 

pensiun PNS, hutang kepada bank dan biaya yang masih harus dibayar. 

Tetapi secara keseluruhan aktiva lancar masih sangat mampu untuk 

menutupi hutang-hutang jangka pendeknya dan dapat dilihat pada nilai 

aktiva lancar yang lebih besar dari nilai hutang lancar.  

b. Rasio Leverage pada analisis yang diteliti, penulis mengambil Total Debt 

to Total Assets Ratio. dapat dilihat bahwa pada periode 4 tahun, dari tahun 

2010-2013 rasio leverage mengalami penurunan ditahun 2011 dan tahun 

2012, pada tahun 2011 sebesar 170,06% dan tahun 2012 sebesar 158,82% 

hal ini disebabkan meningkatnya hutang yang dimiliki perusahaan, dan 

meningkatknya total aktiva setiap tahunnya. Namun ditahun 2013 

megalami kenaikan kembali, sehingga perusahaan masih dianggap cukup 

baik.  



80 
 

c. Rasio Profitabilitas pada analisis yang diteliti, penulis mengambil retun on 

asset, return on equity dan return on investment. Dilihat bahwa pada 

periode 4 tahun, dari tahun 2010-2013 rasio profitabilitas mengalami 

penurunan di tahun 2011 dan tahun 2012 hal ini disebabkan adanya beban 

klaim manfaat santunan yang tinggi, sehingga mengakibatkan jumlah 

pendapatan menurun, tetapi secara keseluruhan perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan yang di dapat setiap tahunnya.  

5.2 Saran 

Dari pembahasan hasil penelitian yang penulis uraikan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. PT. Taspen (Persero) harus lebih meningkatkan pendapatan yang diperoleh 

agar keuntungan yang didapat lebih baik lagi setiap tahunnya, agar 

perusahaan dapat mengurangi biaya klaim dan manfaat santunan.  

2. PT. Taspen (Persero) harus lebih meningkatkan aktiva lancarnya dan dapat 

mengurangi hutang lancarnya yang selalu meningkat, agar perusahaan dapat 

menutupi hutang-hutang lancarnya.  

3. untuk menggunakan analisis rasio profitabilitas hendaknya dapat dipakai 

untuk lebih meningkatkan usaha dan dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut upaya menghasilkan laba.  

 

 


