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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis rasio 

rasio profitabilitas pada PT. Mitra Investindo Tbk, maka peneliti menyimpulkan: 

1. Kondisi keuangan PT. Mitra Investindo Tbk terlihat kurang baik dan 

bisa peneliti katakan kondisi keuangan perusahaan ini sangatlah 

memburuk dari tahun ketahun terlihat dari neraca dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 yang mengalami kenaikan-kenaikan dari 

periode 2011 sampai dengan periode 2015, hal ini disebabkan karena 

terjadi kenaikan pada komponen-komponen pada aktiva lancar dan 

juga aktiva tetap, dan oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa 

seharusnya perusahaan dapat menggunakan aktiva yang semakin besar 

setiap tahunnya dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan modal 

kerja yang efisien dan efektif agar agar operasi tepat sasaran dan 

mecapai target perusahaan yang lebih baik. 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 mengalami 

kenaikan dari periode 2011 sapai dengan 2014 berbeda dengan 2015 

yang mengalami penurunan modal.  

2. Tingakat Profitabilitas PT.Mitra Investindo Tbk tahun 2011-2015 

mengalami penurunan ROI sebesar 8%  dari  23% pada tahun 2011 
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turun menjadi 15% pada tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 1% menjadi 14% pada tahun 2013. Pada tahun 

2014 mengalami penurunan sebesar 12% dari 2% di tahun 2014, dan 

pada tahun 2015 PT. Mitra Investindo Tbk kembali mengalami 

penurunan hingga  kerugian sebesar (-78%) 

3. Dinilai dari laporan laba rugi periode 2011 sampai dengan periode 

2015 mengalami penurunan pada total penjualan, laba bersih sebelum 

pajak, dan laba bersih setelah pajak. Bahkan pada tahun 2015 

perusahaan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya 

penurunan pada pos-pos penjuaan dan pendapatan. Perlu diketahui 

bahwa dari penelitian ini terlihat bahwa kenaikan pada modal tidak 

sebandingan pendapatan perusahaan. 

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 kegiatan usahanya PT.Mitra Investindo Tbk harus 

dapat meningkatkan kembali serta harus bisa mengefisiensikan segala 

macam aktiva ataupun struktur harta yang dimiliki apa lagi dengan aset 

yang semakin besar seharusnya perusahaan harus bisa lebih 

meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan 

untuk dari sisi struktur hutang dan juga modal harus di seimbangkan 

serta lebih ditekankan lagi. perusahaan juga harus meningkatkan lagi 
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laba kotor, laba bersih seblum pajak, dan laba bersih sesudah pajak 

yang ada pada laporan laba rugi perusahaan dimasa yang akan datang, 

supaya tidak mendapatkan kerugian dikemudian hari agar perusahaan 

tetap berkembang dan tetap ada. 

2. PT. Mitra Investindo Tbk seharusnya tetap menjaga kestabilan rasio 

profitabilitasnya, sehingga dengan kemampuan memperoleh laba 

diharapkan perusahaan tetap dapat melakukan pengembangan usaha 

yang produktif dan tetap menjadi perusahaan yang berkembang. 

3. Perusahaan harus bisa menggunakan dana perusahaan seefektif 

mungkin sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. 

4. Perusahaan harus mampu meningkatkan volume penjualan agar 

pendapatan yang dihasilkan lebih tinggi dan meningkatkan 

pengelolaan aktivitas perusahaan agar laba yang dihasilkan bisa lebih 

tinggi. 

 

 

 


