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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang didukung oleh teori-

teori yang dipelajari dan hasil pembahasan yang diperoleh menggunakan metode 

analisis rasio keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk 

selama periode 2009 sampai tahun 2011, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Hasil kinerja likuiditas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung mengalami peningkatan. Kinerja perusahaan semakin baik dengan 

angka rasio-rasio likuiditas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Hasil kinerja solvabilitas perusahaan ini selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung meningkat, dimana angka rasio menunjukkan hasil yang menurun 

dari tahun ke tahun. Hal ini yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dari 

tahun ke tahun semakin membaik. 

Hasil kinerja profitabilitas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung mengalami penurunan. Kinerja perusahaan dapat dikatakan cukup 

buruk atau semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Hasil kinerja aktivitas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2010 

cenderung mengalami peningkatan. Kinerja perusahaan semakin membaik dan 
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meningkat dengan dilihatnya hasil angka rasio-rasio aktivitas yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 

2. PT Indosat Tbk 

Hasil kinerja likuiditas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung kurang stabil. Rasio likuiditas perusahaan dari tahun 2009 hingga 

tahun 2011 mengalami fluktuasi. Kinerja perusahaan dari tahun 2009 ke tahun 

2010 mengalami penurunan, dapat dilihat dari angka rasio yang dihasilkan 

mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2010 ke tahun 2011 kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan kembali, dengan angka rasio yang 

dihasilkan mengalami peningkatan. 

Hasil kinerja solvabilitas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung mengalami peningkatan, dimana angka rasio dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Hal ini yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

dari tahun ke tahun semakin membaik. 

Hasil kinerja profitabilitas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung kurang stabil. Rasio profitabilitas perusahaan ini dari tahun ke tahun 

mengalami fluktuasi. Rasio profitabilitas perusahaan dari tahun 2009 ke tahun 

2010 yang dihasilkan mengalami penurunan, yang berarti kinerja perusahaan 

menurun. Namun, rasio ini pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami 

peningkatan, yang berarti kinerja perusahaan ini mengalami peningkatan. 

Hasil kinerja aktivitas perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung mengalami peningkatan. Kinerja perusahaan semakin membaik dan 

meningkat dengan dilihatnya hasil angka rasio-rasio aktivitas yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 
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3. Perbandingan Kinerja Keuangan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

dengan PT Indosat Tbk : 

Berdasarkan rasio likuiditas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat 

Tbk periode tahun 2009 sampai tahun 2011, kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih baik dibandingkan PT Indosat Tbk dari 

tahun ke tahun. 

Berdasarkan rasio solvabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT 

Indosat Tbk periode tahun 2009 sampai tahun 2011, kinerja keungan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih baik dibandingkan PT Indosat Tbk dari 

tahun ke tahun. 

Berdasarkan rasio profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT 

Indosat Tbk periode tahun 2009 sampai tahun 2011, kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih baik dibandingkan PT Indosat Tbk dari 

tahun ke tahun. 

Berdasarkan rasio aktivitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat 

Tbk periode tahun 2009 sampai tahun 2011, kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih baik dibandingkan PT Indosat Tbk dari 

tahun ke tahun. 

Secara keseluruhan kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT 

Indosat Tbk periode 2009 sampai tahun 2011 dengan dilakukan perhitungan 

rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (Current Ratio dan Quick Ratio), rasio 

solvabilitas (Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio), rasio profitabilitas 

(Net Profit Margin, Return On Investment, dan Return On Equity), dan rasio 

aktivitas (Total Asset Turn Over) menunjukkan hasil bahwa PT Telekomunikasi 
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Indonesia Tbk sangat mendominasi. Artinya, kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk periode tahun 2009 sampai tahun 2011 

berkinerja lebih baik dibandingkan PT Indosat Tbk. 

4. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan independent t-test 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kinerja keuangan 

perusahaan PT. Indosat Tbk periode 2009 – 2011, dimana kinerja keuangan 

perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih tinggi daripada kinerja 

keuangan perusahaan PT. Indosat Tbk. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk setiap perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan aspek-aspek mana 

yang sangat mempengaruhi kondisi perusahaan saat kinerja perusahaan masing-

masing menurun. Perusahaan hendaknya memperbaiki kondisi keuangan mereka 

ketika kinerja keuangan mereka menurun. Seperti meningkatkan aktiva lancar 

dari keseluruhan total aktivanya, mengurangi jumlah pinjaman perusahaan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang, mengurangi biaya-biaya perusahaan agar 

meningkatnya laba bersih, serta menambahkan ekuitas dan total aktiva agar 

stabilitas perusahaan dapat lebih baik lagi. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan periode data yang 

lebih lama serta menambahkan beberapa rasio keuangan lainnya untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. Objek penelitian yang digunakan dapat 

menggunakan perusahaan yang berbeda dan dalam sektor industri yang berbeda. 

Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan dapat melakukan pengukuran 

kinerja keuangan suatu perusahaan menggunakan metode lainnya. 
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