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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kinerja 

keuangan dengan metode radar pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, maka 

peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut: 

Kinerja keuangan perusahaan setelah dianalisis selama periode 2015 sampai 

2017 secara keseluruhan masih kurang baik. Dari hasil rasio profitabilitas secara 

keseluruhan laba bersih selama tiga tahun 2015-2017 perusahaan mengalami 

penurunan sedangkan modal sendiri yang dimiliki perusahaan mengalami 

peningkatan. Kinerja perusahaan masih kurang baik, karena perusahaan tidak 

dapat memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih baik kepada para 

pemilik modal.  

Pada rasio produktivitas secara keseluruhan perusahaan mengalami 

penurunan. Kondisi ini menunjukan bahwa produktivitas faktor produksi terutama 

mesin dan sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan semakin menurun. 

Utilitas aktiva perusahaan pada tahun 2015-2017 secara keseluruhan 

menunjukan kecenderungan menurun. Hal ini berarti perusahaan belum efisien 

dalam mengelola aktiva tetapnya.  

Pada rasio stabilitas PT Semen Baturaja (Persero) Tbk secara keseluruhan 

fluktuasi kecuali pada rasio beban bunga (Interest charger ratio) tingkat bunga 

yang harus dibayar perusahaan.  
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Pada rasio potensi pertumbuhan secara keseluruhan mengalami fluktuasi. 

Perusahaan belum mampu mengelola secara efisien. Penurunan laba bersih 

menunjukan perusahaan belum mampu dalam mengefesienkan biaya produksi. 

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk pada rasio profitabilitas berada diatas 

rata-rata kecuali pada Penjualan bersih terhadap biaya penjualan sales to sales 

administration and selling expense perusahaan berada dibawah rata-rata.  

Pada rasio produktivitas, utilitas aktiva pada tahun 2015-2017 PT Semen 

Baturaja (Persero) Tbk berada dibawah rata-rata. Pada rasio stabilitas perusahaan 

berada diatas rata-rata kecuali pada Rasio cepat (quick ratio) berada dibawah rata-

rata. Dan pada rasio potensi pertumbuhan perusahaan berada diatas rata-rata 

kecuali pada tingkat kenaikan laba bersih (Net Profit Increase Rasio) perusahaan 

berada dibawah rata-rata. 

Kinerja PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dilihat masih kurang baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena rata-rata rasio berada 

dibawah standar industri. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya perusahaan harus menentukan tingkat 

persediaan yang optimal untuk mengurangi persediaan yang tinggi. 

Perusahaan harus dapat lebih mengefesienkan produksi dengan mengurangi 

kegiatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 
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2. Dari hasil penelitian dan pembahasan, erusahaan harus dapat meningkatkan 

lagi penjualan dan menekan harga pokok penjualan agar laba bersih 

perusahaan dapat mengalami peningkatan. 

3. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan kinerja perusahaan, sehingga ada 

perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

5.2.2 Saran Teoritis  

1. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam terhadap analisis metode radar. 

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

dengan lebih teliti. 

 

 

 

 

 

 


