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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu yang pertama pada 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan tahun periode 2012-2015 pada 

rasio likuiditas yaitu current ratio, cash ratio, serta quick ratio tingkat persentase 

yang telah dicapai perusahan setiap tahunnya rata-rata mengalami penurunan, 

artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

nilai aktiva, kas, serta piutang. Kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

hutang lancar setiap tahunnya masih sangat menurun. 

 Rasio profitabilitas yaitu ROA, ROE, serta basic earning power setiap 

tahunnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kinerja perusahaan 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dalam menghasilkan laba setiap tahunnya 

masih tidak bagus karena dari nilai total aset, total ekuitas, dan total aktiva yang 

ada dalam perusahaan belum mampu menghasilkan laba pada perusahaan.  

 Rasio likuiditas pada PT. Semen Baturaja Tbk tahun 2012-2015 dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya sudah bagus. Setelah dilakukan 

perhitungan untuk current ratio, cash ratio, serta quick ratio setiap tahunnya 

tingkat persentase perusahaan semakin meningkat. Artinya kinerja perusahan 

sudah bagus dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya dari total aset, 

total ekuitas serta total aktiva yang ada dalam perusahaan. Rasio profitabilitas PT. 

Semen Baturaja Tbk tahun periode 2012-2015 kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba setiap tahunnya mengalami sedikit penurunan setelah dihitung 

dari total aset, total ekuitas, serta total aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun di 

tahun 2015 perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Ini berarti 

adanya perubahan yang cukup bagus dengan kinerja perusahaan sehingga adanya 

peningkatan baik dari ROA, ROE, serta basic earning power.  

5.2 Saran  

 Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk harus lebih memperhatikan 

lagi rasio likuiditasnya yaitu current ratio, cash ratio, dan quick ratio karena 

setiap tahunnya perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikann yang 

artinya perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka 

kedepannya perusahaan harus memperbaiki kinerja perusahaannya agar dapat 

meningkatkan persentase likuiditas sampai ke tingkat yang diharapkan 

perusahaan. Untuk rasio profitabilitas pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

baik nilai ROA, ROE, dan basic earning power setiap tahunnya perusahaan 

mengalami sedikit penurunan yang artinya perusahaan masih belum mampu 

menghasilkan laba dari total aset, total ekuitas, dan total aktiva maka kedepannya 

perusahaan harus meningkatkan dan memperhatikan lagi kinerja perusahaan agar 

nantinya perusahaan dapat menyeimbangkan antara rasio likuiditas dan rasio 

profitabilitas. 

 PT. Semen Baturaja Tbk untuk tahun yang akan datang agar tetap 

mempertahankan tingkat persentase yang telah dicapai. Dan untuk setiap nilai 

persentase pada rasio likuiditas yaitu current ratio, cash ratio dan quick ratio 
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setiap tahunnya sudah bagus karena perusahaan sudah mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan total aktiva, kas, serta piutang yang dimiliki 

perusahaan. Nilai rasio profitabilitas yang setiap tahunnya masih terjadi 

penurunan ditingkatkan lagi dengan memperbaki kinerja perusahaan lagi dan 

untuk tingkat persentase yang sudah dicapai, tetap dipertahankan dan ditingkatkan 

kan lagi ke tingkat persentase yang diharapkan perusahaan. Secara keseluruhan 

kinerja perusahaan PT. Semen Baturaja Tbk sudah bagus karena perusahaan 

sudah bisa menyeimbangkan antara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. 

5.3 Implikasi Penelitian 

 Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 

dan menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk 

mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa laba yang diperoleh PT. Semen Baturajan Tbk lebih bagus 

dari pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk oleh karena itu PT. Indocement 

Tunggal Pakarsa Tbk kedepannya diharapkan lebih memperhatikan dan 

memperbaiki tingkat profitabilitasnya. 

 Hutang lancar merupakan kewajiban-kewajiban yang akan diselesaikan 

pembayarannya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam 

perusahaan. Pada penelitian ini, tingkat likuiditas PT. Semen Baturaja Tbk lebih 

baik dari pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa  Tbk oleh karena itu, untuk 

kedepannya PT. Indocement Tunggal Prakarsa  Tbk lebih meningkatkan tingkat 

likuiditas agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar hutang jangka 

pendeknya.
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