
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan 

keuangan yang diperoleh dari PT PT. Dharma Prima Ban selama kurun waktu tiga 

periode akuntansi yaitu 2015, 2016, dan 2017 dengan menggunakan analisis rasio 

likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dapat diambil dari beberapa kesimpulan 

diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Jika dilihat dari rasio likuiditasnya maka Current Ratio dikatakan kurang 

baik karena mengalami penurunan. Batas bawah pembelanjaan current 

ratio sebesar 200%, semakin tinggi current ratio maka semakin baik hal 

ini disebabkan oleh aset lancar lebih besar daripada utang lancar. Quick 

Ratio dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan hal ini 

disebabkan oleh aset lancar dikurangi persediaan lebih kecil daripada 

utang lancar. Batas bawah pembelanjaan quick ratio sebesar 100%. 

Semakin tinggi quick ratio maka semakin baik. 

 

2. Berdasarkan rasio solvabilitasnya maka dapat diketahui bahwa posisi 

keuangan perusahaan dilihat dari Debt to Equity Ratio tahun 2015 sampai 

2017, Debt to Equity Ratio dikatakan kurang baik karena total utang lebih 

besar daripada total modal. Semakin tinggi debt to equity ratio semakin 

kurang baik. Apabila dilihat dari Debt to Total Assets Ratio dikatakan 

semakin baik, jika semakin rendah debt to total assets ratio maka semakin 

baik karena yang digunakan untuk menjamin utang semakin besar. 

 

3. Rasio rentabilitas yang telah dilakukan, maka Return On Assets dikatakan 

semakin baik karena rasio ini mengalami kenaikan yang disebabkan oleh 

kenaikan laba bersih setelah pajak yang disertai dengan kenaikan total 

aset, sehingga perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk 



memperoleh laba. Semakin tinggi return on assets semakin baik suatu 

perusahaan dalam memperoleh laba melalui aset yang dikelola. Apabila 

dilihat dari hasil Return On Equity dikatakan baik karena laba bersih 

setelah pajak lebih besar daripada modal sehingga perusahaan telah efisien 

dalam memanfaatkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba perusahaan. 

Semakin tinggi  return on equity maka semakin baik kinerja perusahaan 

dalam pengelolaan ekuitasnya. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, 

maka penulis mengajukan saran agar perusahaan lebih meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui peningkatan keuntungan dengan cara lebih menekankan 

biaya-biaya perusahaan. Peningkatan keuntungan dengan cara meningkatkan 

pendapatan dan menekan biaya perusahaan yang terjadi. 


