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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai 

kinerja perusahaan dilihat dari laporan keuangan perusahaan dengan menghitung 

rasio-rasio keuangan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja PT. Excelcomindo apabila dilihat dari rasio likuiditas, perusahaan 

memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

rasio-rasionya. Walaupun dari segi Net Working Capital perusahaan memiliki 

kinerja yang kurang baik tetapi apabila dilihat dari Current Ratio dan Quick 

Ratio, kedua rasio ini menunjukan bahwa kinerja perusahaan yang cukup 

baik. 

2. Kinerja PT. Excelcomindo apabila dilihat dari rasio aktivitas, perusahaan 

memiliki kinerja yang baik dalam hal mengelola persediaan dan piutangnya. 

Dari hasil perhitungan dan analisis inventory dan account receivable 

turnover, ternyata perputaran persediaan dan piutangnya cukup cepat, dan ini 

merupakan hal yang baik. Lain halnya dengan hasil analisis dari fixed assets 

dan total assestnya, yang ternyata menunjukan hasil yang kurang baik, 

sehingga kinerja perusahaan pun tidaklah begitu baik.  

3. Dari segi rasio solvabilitas, PT. Excelcomindo memiliki kinerja yang kurang 

baik. Debt ratio, debt to equity, dan equity multiplier menunjukan hasil yang 
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tidak baik, tetapi dari time interest earned ratio, perusahaan dapat 

membuktikan bahwa perusahaan memiliki keamanan investasi. 

4. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis berdasarkan rasio profitabilitas, 

kinerja PT. Excelcomindo tidak memiliki kinerja yang baik,. Ini dapat 

disimpulkan dari hasil rasio yang dihitung, menunjukan bahwa perusahaan 

kurang dapat mengefisiensikan penjualan, aktiva maupun modal yang 

dimilikinya. 

5. Dari segi rasio pasar, kinerja PT. Excelcomindo cukup baik. Perusahaan 

cukup memiliki daya tarik bagi investor maupun calon investor. Selain itu, 

dari hasil analisis penulis, PT. Excelcomindo merupakan perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan dividend payout ratio, apabila persentase dividend payout ratio 

tinggi berarti persentase dividend yang dibagikan ke pemegang saham oleh 

perusahaan pun tinggi, tapi apabila persentase dividend payout ratio 

cenderung rendah seperti yang terjadi pada PT. Excelcomindo, ini berarti 

perusahaan lebih mengalokasikan pendapatan tersebut untuk pertumbuhan 

perusahaan. Walaupun hal ini tidak begitu disukai investor karena persentase 

pendapatan yang dibayarkan ke investor menjadi lebih kecil. 

 

5.2        Saran 

Beberapa saran yang penulis kemukakan dibawah ini berdasarkan 

pada kelemahan yang dimiliki PT. Excelcomindo, dimaksudkan untuk dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian serta perbaikan 

kinerja perusahaan. Saran-saran tersebut antara lain: 
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1. PT. Excelcomindo perlu untuk mengkaji ulang pendanaan yang dimiliki, agar 

perusahaan dapat lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. 

2. PT. Excelcomindo harus dapat memperbaiki kinerjanya dengan lebih 

memaksimalkan asset-asset yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan. 

3. PT. Excelcomindo harus dapat lebih baik lagi menggunakan aktiva, penjualan 

dan modalnya untuk dapat menciptakan pendapatan dan meningkatkan 

kinerjanya. 

4. PT. Excelcomindo harus dapat lebih bijak dalam mengalokasikan 

pendapatannya. Dalam hal ini PT. Excelcomindo harus dapat 

menyeimbangkan pengalokasian pendapatan, seberapa besar persentase yang 

harus dibagikan pada investor, dan seberapa besar yang akan digunakan 

untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini berguna untuk tetap menjaga 

minat investor agar minat investor ataupun calon investor tidak menurun. 

 


