
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 
 
 

4.6      Kesimpulan 

 
Berdasarkan uraian pada penelitian yang telah dilakukan diatas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Laporan keuangan merupakan gambaran atas hasil dari semua aktivitas 

ekonomi yang dilakukan perusahaan guna mendapatkan laba sebesar- besarnya  

yang  disajikan  pada  akhir  periode  yang  terdiri  dari  neraca, laporan laba rugi 

dan laporan perubahan posisi keuangan. Pembuatan dan penyajian laporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai  posisi  keuangan  

perusahaan  dan  kinerja keuangan  masa lalu yang bisa digunakan untuk 

memprediksi keadaan keuangan dimasa yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kondisi perusahaan 

tersebut yaitu antara lain : manajer, kreditur, dan pihak-pihak lainnya. 

2.   Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

sebagian besar pemakai laporan keuangan, akan tetapi harus diproses dulu agar 

mendapatkan hasil yang akurat sehingga dapat membantu pihak- pihak

 yang    berkepentingan    dalam    mengambil    keputusan    yang 

berhubungan dengan perusahaan yaitu dengan melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan tersebut menggunakan rasio-rasio keuangan. 
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3.   Hasil perhitungan rasio likuiditas pada PT. Ricky Putra Globalindo Tbk 

yang  diukur  dengan  curent  ratio  dan  quick  ratio  yang  menunjukkan 

kondisi rata-rata pertahunnya cukup baik. 

4.   Hasil perhitungan rasio solvabilitas pada PT. Ricky Putra Globalindo bisa 

dikatakan  solvabel  karena  total  utangnya  tidak  lebih  besar  dari  total 

asetnya. 

5.   Hasil perhitungan rasio aktivitas pada PT. Ricky Putra Globalindo Tbk 

yang terdiri dari receivable turn over, inventory turn over, dan total asset 

turn  over  masih  cukup  baik  dilihat  dari  perputaran  piutangnya  yaitu 

368,569%  atau  3,685  kali  dalam  setahun  dan  dilihat  dari  perputaran 

inventorynya dimana perputaran persediaannya pertahun 198,961% atau 

1,98 kali dlm setahun. 

 
6.   Hasil perhitungan rasio profitabilitas pada PT. Ricky Putra Globalindo Tbk 

yang terdiri dari profit margin, return on total asset, dan return on equity 

kenaikan rata-rata pertahunnya masih kurang tinggi dikarenakan nilai rasio 

profit margin yang masih rendah dari tahun ke tahun. 

4.7      Saran 

 
Berdasarkan uraian-uraian pada penelitian diatas, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan PT. Ricky Putra Globalindo Tbk harus lebih 

meningkatkan penjualan dengan mengevaluasi manajemen karena secara 

umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen, 

dan perlunya kebijakan-kebijakan  agar dapat  menyelesaikan persediaan
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yang  terlalu  banyak  karena  akan  menimbulkan  beban  bagi  perusahaan 

apabila persediaannya terlalu banyak. 

2.   Bagi peneliti yang akan datang untuk penelitian sebaiknya lebih kepada 

kinerja perusahaan dari segi non keuangan misalnya dari kepuasan 

pelanggan, kualitas produk dan lain-lain karena pada penelitian ini sudah 

menitik   beratkan   pada   perhitungan   analisis   rasio   terhadap   laporan 

keuangan untuk menilai kinerja perusahaan.
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