BAB V

PENUTUP

5.1.

Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian analisis rasio profitabilitas selama

lima periode laporan keuangan pada CV. Mapan Jaya Sejahtera maka kesimpulan
yang diperoleh oleh penulis adalah :
1. Gross Profit Margin
Dilihat dari grafik trend pada marjin laba kotor CV. Mapan Jaya Sejahtera
dapat dikatakann membaik selama lima tahun karena perusahaan dalam
mendapatkan laba selalu mengalami kenaikan meskipun sedikit demi
ssedikit.
2. Net Profit Margin
Dilihat dari grafik trend pada marjin laba bersih CV. Mapan Jaya
Sejahtera dapat dikatakan membaik selama lima tahun karena perusahaan
mengalami peningkatan dalam mendapatkan laba. Meskipun pada marjin
laba bersih tahun 2013 perusahaan mengalami penurunan sebesar 1,09%.
Pada tahun 2012 setiap Rp 1 penjualan bersih menghasilkan Rp 0,02752
laba bersih menjadi 0,01663 pada thun 2013.
3. Operating Profit Margin
Dilihat dari grafik trend pada marjin laba operasional CV. Mapan Jaya
Sejahtera dapat dikatakan membaik selam lima tahun terakhir, karena
perusahaan mengalami peningkatan dalam mendapatkan laba. Meskipun
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pada marjin laba operasional perusahaan tahun 2013 mengalami
penurunan sebesar 1,16% .
4. Return On Assets
Analisis trend pada CV. Mapan Jaya Sejahtera selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan karena nilai b selalu positif. Sementara pada rasio
profitabilitas

perusahaan

khusunya

ROA

perusahaan

mengalami

penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 13% pada tahun 2014, karena
pada tahun ini perputaran aset perusahaan mengalami penurunan. Pada
tahun 2013 ROA sebesar 0,29032 menjadi 0,16007 pada tahun 2014.
5. Return On Equity
Analisis trend pada CV. Mapan Jaya Sejahtera selam lima tahun terakhir
mengalami peningkatan karean nilai b selalu positif. Sementara pada sisi
rasio profitabilitas perusahaan khusunya ROE perusahaan juga dapat
dikatan baik dalam melakukan perputaran modal, karena pada tahun ini
perusahaan tidak mengalami penurunan presentase dalam menghasilkan
laba.
Prediksi mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh penulis dengan
rumus Y = a + b (x) perusahaan mengalami kenaikan. Dikarenakan sisi b bernilai
positif atau dapat dikatan membaik dan meningkat. Adapun prediksi nilai trend
pada tahun 2017 hingga tahun 2020, penjualan perusahaan selalu mengalami
kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar10.437.793.151, pada tahun 2018 sebesar
12.132.061.267. sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13.826.329.400, dan yang
terakhir pada tahun 2020 sebesar 15.520.597.525
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5.2.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang

telah diperoleh, penulis memberikan saran perbaikan dan pertimbangan bagi
perusahaan diantaranya :
1.

Perusahaan

diharapkan

mampu

mempertahankan

kestabilan

dan

meningkatkan penjualan karena penjualan merupakan hal yang penting
dalam suatu perusahaan dalam menentukan laba setiap tahunnya. Hal ini
dapat dilakukan dengan melakukan analisa laporan keuanangan
perusahaan secara terus menerus.
2.

Perusahaan juga harus dapat mempertimbangkan penjualan selanjutnya
dengan melihat penjuaan dalam tahun-tahun sebelumnya.

5.3.

Implikasi
Adapun implikasi yang dapat dilakukan oleh CV. Mapan jaya Sejahtera

adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan harus mampu meningkatkan penjualan dengan memenangkan
proyek konstruksi dan meminimalisir pengeluaran dalam proyek.
2. Meningkatkan pengetahuan SDM anggota agar perusahaan mengalami
kemajuan yang pesat.
3. Perusahaan diharapkan mampu mengembangkan usaha dibidang lain
selain pipa gas, agar pendapatan perusahaan mendapatkan hasil atas
penjualan semakin meningkat
4. Menyediakan alat konstruksi sendiri, sehingga biaya dapat berkurang.
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