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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap objek penelitian serta 

didukung landasan teori yang disajikan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja perusahaan sebelum dan sesudah penerapan ISO 9001 

− Analisis Likuiditas 

Analisis likuiditas meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

Analisis likuiditas untuk PT. Ciriajasa Cipta Mandiri pada tahun 2004 dan 

2005 (sebelum penerapan ISO) dapat dikatakan baik walaupun pada tahun 

2006 dan 2007 (sesudah penerapan ISO) mengalami penurunan tapi masih 

dikatakan baik karena masih tetap berada di atas 1 atau 100%. 

Sedangkan untuk cash ratio kinerja perusahaan bisa dikatakan buruk 

karena berada di bawah 1 atau 100% yang berakibat perusahaan tidak dapat 

menjamin hutang lancar. 

− Analisis Solvabilitas 

PT. Ciriajasa Cipta Mandiri pada tahun 2004 dan 2005 (sebelum 

penerapan ISO) memiliki rasio utang atas modal dan rasio utang atas aktiva 

yang baik, karena raio-rasionya dibawah 100% sehingga aktiva dan modalnya 

dapat menjamin hutang perusahaan. Sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 

(sesudah penerapan ISO) perusahaan mengalami peningkatan dalam rasio 

utang atas modal dan rasio utang atas aktiva yang berarti jumlah hutang 

perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan modal dan aktiva 

perusahaan. 

− Analisis Profitabilitas 

Analisis profitabilitas meliputi profit margin, return on asset, return on 

investment. PT. Ciriajasa Cipta Mandiri sebelum dan sesudah penerapan ISO 

memiliki analisis profitabilitas yang baik. karena perusahaan ini selalu 
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menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada 

seperti aktiva dan modal. 

 

2. Pengaruh penerapan ISO 

Penerapan ISO pada perusahaan dapat dikatakan cukup memadai 

dikarenakan saat ini perusahaan sudah mulai melakukan prosedur-prosedur yang 

berlaku dalam penerapan ISO. Perusahaan juga sudah bisa  memberikan jaminan 

kepada pelanggan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. Selain itu perusahaan sudah mendapatkan pengakuan 

dari pihak internasional karena perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO.   

 
5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis mempunyai saran untuk perusahaan yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Beberapa 

saran tersebut antara lain: 

1. PT. Ciriajasa Cipta Mandiri harus terus mempertahankan dan meningkatkan 

rasio likuiditasnya agar kepercayaan kreditor jangka pendek semakin percaya. 

2. Pada rasio solvabilitas PT. Ciriajasa Cipta Mandiri harus mampu menutup 

semua hutang-hutangnya apabila perusahaan dilikuidasi, untuk menutup 

semua hutangnya maka perusahaan harus menjamin agar perusahaan dalam 

kondisi aman dan mampu menutupi hutang jangka panjangnya. 

3. Perusahaan harus melakukan efisiensi biaya operasional, sehingga dapat 

meningkatkan profit margin. 

4. Walaupun perusahaan sudah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 akan 

tetapi ISO 9001:2000 tetap harus dilakukan pemeriksaan atau kontrol yang 

dilakukan oleh pihak internal yaitu perusahaan dan pihak eksternal yaitu 

pemberi sertifikasi ISO 9001:2000.  

 

 

 


