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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitas pada PT. Sarana Mitra Sentosa , maka peneliti 

menyimpulkan: 

1. Kondisi keuangan PT. Sarana Mitra Sentosa   kurang baik karena dilihat dari 

neraca tahun 2015 semesre 1 sampai 2016 semester 2, pada struktur harta PT. 

Sarana Mitra Sentosa   pada tahun 2015 smester 2 dan 2016 semester 2 

mengalami penurunan, halini disebabkan karna terjadinya penurunan pada 

sejumlah komponen dalam pos-pos aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada 

struktur hutang sendiri mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena 

terjadinya penurunan pada komponen dalam hutang lancar. Seperti hutang 

pajak, utang usaha, dan biaya yang masi harus dibayar. Struktur modal juga 

mengalami penurunan pada komponen dalam pos-pos ekuitas. Dinilai dari 

laporan laba rugi perushaan pada tahun 2015 semester 1 sampai 2016 

semester 2 mengalami penurunan pada total penjualan, laba bersih sebelum 

pajak, dan laba bersih setelah pajak. Bahkan pada tahun 2016 semester 2 

mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada pos-

pos penjuaan dan pendapatan. 

2. Kinerja perusahaan PT. Sarana Mitra Sentosa berdasarkan hasil 

perhitungan analisis Rasio Likuiditas dapat dikatakan baik karena perusahaan 
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tidak akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar   yang   besar dimiliki 

perusahaan. Perbaikan tingkat likuiditas disebabkan karena adanya penurunan 

kewajiban lancar terutama penurunan pinjaman jangka pendek pada tahun 

2015 semester 1 sampai 2016 semester 2. 

3. Kinerja  keuangan  PT. Sarana Mitra Sentosa  berdasarkan  analisis  

profitabilitasnya  dilihat  dari ROI  selama empat semester terahir tahun 2015 

dan 2016, yaitu dari tahun 2015 semester 2 sampai dengan tahun 2016 

semester 2 mengalami penurunan. Sedangkan dilihat dari ROE  nya sama  

mengalami penurunan di tahun 2015 semester 2 sampai dengan 2016 

semester 2. menunjukkan   prospek   yang  tidak baik   dari   perusahaan   

karena   adanya penurunan pendapatan  dari  tahun  ketahun.  Dan  dilihat  

dari  ROE  dan  ROI  nya  selama empat semester  tahun  (  2015 –2016 ).  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil analisis penelitian, peneliti 

mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat dalam kemajuan 

perusahaan diantaranya yaitu: 

1. dalam melakukan usahnya PT.Sarana Mitra Sentosa harus dapat  

meningkatkan stuktur harta nya jauh lebih besar lagi, yang ada pada neraca 

pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sedang kan padan stuktur hutang dan 

stuktur modal  lebih ditekankan lagi.perusahaan juga harus meningkatkan lagi 

laba kotor, laba bersih seblum pajak, dan laba bersih sesudah pajak yang ada 
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pada laporan laba rugi perusahaan dimasa yang akan datang, supaya tidak 

mendapatkan kerugian lagi. 

2. PT.Sarana Mitra Sentosa sebaiknya tetap menjaga kestabilan rasio 

profitabilitasnya, sehingga dengan kemampuan memperoleh laba diharapkan 

perusahaan tetap dapat melakukan pengembangan usaha yang produkti. 

3. PT.Sarana Mitra Sentosa menigkatkan kinerja perusahan seperti menyusun 

struktur pendanaan, mengelola aset secara maksimal dansebaiknyaperusahaan 

diharapkan dapat membatasi pinjaman untuk karyawan ataupun pihak 

eksternal perusahaan. 

 


