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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis laporan keuangan 

PT. Metrodata Electronics, Tbk periode 2003 - 2006 adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis rasio likuiditas, PT Metrodata Electronics Tbk. berada 

dalam kondisi likuid. Dikatakan likuid karena, perhitungan quick ratio 

perusahaan berada di atas angka standar quick ratio, yaitu di atas 100%. Hal 

tersebut menandakan aktiva perusahaan yang cepat diuangkan cukup untuk 

membayar kewajiban yang jatuh tempo. Dan dari perhitungan net working 

capital menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Artinya, perusahaan 

memiliki modal kerja bersih yang selalu meningkat setiap periode. Walaupun 

pada perhitungan current ratio perusahaan cenderung mengalami penurunan 

di tahun 2004 hingga 2006. 

Secara umum, kinerja keuangan perusahaan dilihat dari faktor likuiditasnya 

dapat dikatakan likuid karena berada di atas angka standar. 

b. Berdasarkan analisis rasio aktivitas, PT. Metrodata Electronics, Tbk dapat 

dikatakan berada dalam kondisi efektif dalam menjalankan kegiatan 
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operasinya. Dikatakan efektif karena dilihat dari perputaran persediaan 

perusahaan yang cenderung meningkat dan berada di atas angka standar. 

Dilihat dari total asset turnover kondisi perusahaan juga dikatakan baik 

karena berada di atas standar, yaitu 1kali. Kondisi perusahaan dilihat dari rata 

– rata umur persediaan, berada pada kondisi yang baik walaupun terjadi 

peningkatan. Dilihat dari rasio perputaran piutang, nilai rasio cenderung 

mengalami penurunan. Hal ini menandakan perputaran piutang  perusahaan 

kurang baik walaupun terjadi peningkatan di tahun 2006. Dan dilihat dari rata 

– rata penerimaan piutang perusahaan yang mengalami peningkatan, 

menunjukkan bahwa rata – rata penerimaan piutang perusahaan kurang baik 

karena berada di bawah angka ideal rata – rata penerimaan piutang, yaitu 30 – 

60 hari. 

Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan dilihat dari faktor 

aktivitasnya dapat dikatakan efektif karena cenderung berada di atas angka 

standar. Dikatakan solvable karena dilihat dari total debt to asset ratio 

perusahaan yang berada pada kondisi baik karena tidak melebihi angka 

standar, yaitu 50%. Dan times interest earned ratio perusahaan yang dapat 

dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

c. Berdasarkan analisis solvabilitas, PT. Metrodata Electronics, Tbk berada 

dalam kondisi kurang baik atau tidak solvable. Dikatakan tidak solvable 

karena dilihat dari total debt to asset ratio perusahaan yang mengalami 
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peningkatan atau melebihi angka standar, yaitu 50%. Total debt to equity ratio 

dan equity multiplayer perusahaan yang berada pada kondisi kurang baik pula 

karena selalu mengalami peningkatan sehingga perusahaan kurang baik dalam 

mengelola ekuitas perusahaan. Walaupun times interest earned ratio 

perusahaan yang dapat dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. 

Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan dilihat dari faktor 

solvabilitasnya dapat dikatakan kurang solvable karena perusahaan kurang 

mampu untuk membayar kewajiban - kewajibannya. 

d. Berdasarkan analisis profitabilitas, PT. Metrodata Electronics, Tbk berada 

dalam kondisi menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena dilihat dari 

net profit margin, return on assets dan return on equity perusahaan yang 

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun gross profit margin 

kurang dikatakan baik mengalami penurunan. 

Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan dilihat dari faktor 

profitabilitasnya dapat dikatakan menguntungkan karena perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan yang meningkat setiap tahunnya. 
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5. 2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh 

penulis untuk PT. Metrodata Electronics, Tbk adalah : 

a. Memperbaiki posisi solvabilitas perusahaan sehingga modal sendiri tetap 

lebih besar dibandingkan hutang perusahaan. 

b. Mempertahankan posisi likuiditasnya dan memperbaiki kinerja keuangan 

perusahaan dalam hal membayar hutang lancar atau current ratio perusahaan. 

c. Mempertahankan posisi profitabilitas perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dari tahun – tahun sebelumnya. Dan 

meningkatkan gross profit margin perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan perusahaan lebih maksimal lagi. 


