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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan rasio keuangan 

seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktifitas, dan rasio profitabilitas dari 

tahun 2009-2011, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara umum kinerja ketiga perusahaan jasa berdasarkan rasio keuangannya 

belum efisien. Tetapi, bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis, PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk paling baik daripada PT. Indosat Tbk dan PT. 

XL Axiata Tbk dan secara umum dilihat dari rasio keuangan, rata-rata kinerja 

PT. Indosat Tbk paling buruk dibandingkan dengan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk dan PT. XL Axiata Tbk.  

2. Berdasarkan analisa rasio likuiditas, memperlihatkan bahwa Telkom 

memiliki rasio yang paling baik dari tahun 2009-2011 bila dibandingkan 

dengan Indosat dan XL. Pada tahun 2009, Indosat memiliki rasio yang baik 

karena berada diatas rasio rata-rata industri, tetapi ditahun berikutnya 

mengalami penurunan.  

3. Berdasarkan analisa rasio solvabilitas, memperlihatkan bahwa Telkom 

memiliki rasio yang paling baik dari tahun 2009-2011 bila dibandingkan 

dengan Indosat dan XL. Pada tahun 2009 debt to equity ratio  Indosat paling 

baik bila dibandingkan dengan Telkom dan XL, tetapi pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan rasio. 
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4. Berdasarkan analisa rasio aktifitas, memperlihatkan bahwa Telkom dan XL 

memiliki rasio yang baik dari tahun 2009-2011 bila dibandingkan dengan 

rata-rata industri. XL memiliki rasio rata-rata pengumpulan piutang yang 

paling baik dari tahun 2009-2011 dibandingkan dengan Telkom dan Indosat. 

5. Berdasarkan analisa rasio profitabilitas, memperlihatkan bahwa secara 

keseluruhan Telkom memiliki rasio yang paling baik dari tahun 2009-2011 

bila dibandingkan dengan Indosat dan XL. return on equity XL dapat 

dikatakan baik juga, karena berada diatas rata-rata industri. Tetapi untuk rasio 

profitabilitas Indosat dari tahun 2009-2011 bila dibandingkan dengan rata-

rata industri dapat dikatakan kurang baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan 

kepada perusahaan yaitu: 

1. Bagi ketiga perusahaan telekomunikasi agar lebih meningkatkan lagi 

efektifitas penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan agar dapat 

memaksimalkan laba perusahaan, agar dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan sejenis lainnya. 

2. Bagi peneliti lain sebaiknya mencoba untuk menggunakan metode analisis 

lainnya, seperti metode EVA sebagai salah satu alternatif penilaian kinerja 

keuangan, guna memberi penilaian pada perusahaan dan kemajuan-kemajuan 

sesuai dengan standar internasional.  

 

 


