
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

perusahaan telekomunikasi yaitu: PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk, PT. 

Indonesia Satelit. Tbk, PT. Excelcomindo Pratama. Tbk, PT. Bakrie Telecom. 

Tbk, PT. Mobile-8 Telecom. Tbk mengenai “Peranan Analisis Rasio Leverage 

dan Rasio Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Perusahaan.” dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas 

Dilihat dari hasil analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas, 

maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan rasio leverage dan rasio 

profitabilitas perusahaan telekomunikasi sudah memadai. Ini dapat dilihat 

dari ketentuan-ketentuan yang sudah dipenuhi oleh manajemen perusahaan 

seperti pelaksanaan perhitungan rasio dilakukan oleh pihak yang 

berpengalaman dan berpengetahuan yang luas, penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), adanya 

rutinitas waktu pelaksanaan analisis terhadap rasio leverage dan rasio 

profitabilitas.  

 

 

 

 



 

2. Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan profit margin on sales, return on investment dan 

return on net worth maka diperoleh kesimpulan, bahwa rata-rata kinerja 

perusahaan telekomunikasi telah mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun dikarenakan perusahaan telekomunikasi sedang mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat dan terjadi peningkatan penjualan. 

3. Peranan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas dalam menilai 

kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan telekomunikasi telah mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Dan analisis rasio leverage berguna untuk melihat 

seberapa besar proposi hutang dalam membiayai perusahaan dan rasio 

profitabilitas sangat berperan dalam menilai kinerja perusahaan.  

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan untuk membantu perusahaan dalam 

meningkatkan peranan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas dalam 

menilai kinerja perusahaan, yaitu. 

1. Pelaksanaan Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas 

Hendaknya perusahaan lebih mencantumkan perhitungan rasio-

rasio keuangan lainnya. Perusahaan sebaiknya, dapat memberikan 

pengertian tentang arti dari angka rasio-rasio sehingga dapat dimengerti 

oleh para pengambil keputusaan dan dapat lebih bermanfaat bagi mereka. 

 

 

 



 

2. Kinerja Perusahaan 

Saran yang dapat penulis berikan untuk menilai kinerja perusahaan 

yaitu Perusahaan hendaknya lebih baik mengeluarkan saham atau mencari 

modal sendiri dari pemilik bukan dari pinjaman bank agar komposisi 

hutang dan modalnya tetap terjaga. 

perusahaan hendaknya menekan biaya seefisien mungkin, dengan upaya 

tersebut diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal dan 

kinerja perusahaan pun dapat terus meningkat. Perusahaan juga hendaknya 

melakukan inovasi-inovasi agar dapat bersaing dengan para pesaing yang 

baru mulai merambah ke dunia telekomunikasi.  

3. Peranan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas dalam menilai 

kinerja perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran 

yang dapat penulis berikan untuk menilai peranan analisis rasio leverage 

dan rasio profitabilitas dalam menilai kinerja perusahaan adalah 

hendaknya perusahaan mempertahankan atau meningkatkan kinerja 

perusahaan. Karena analisis rasio leverage berguna untuk mengetahui 

keputusan investasi atau pembiayaan perusahaan di masa yang akan 

datang dan rasio profitabilitas berguna untuk penentuan laba perusahaan di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 


