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B AB  V 

K E S I MP U L AN DAN S AR AN 

 

5 .1   K es impulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis  pada PT  

Perkebunan Nusantara VI I I ,  maka penulis  menar ik kes impulan sebagai 

ber ikut :  

1. Ras io likuiditas . 

◊  Dil ihat dar i perhitungan Cash ratio, Cur rent ratio, dan Quick ratio 

maka dapat ditar ik kes impulan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewaj iban jangka pendeknya kurang baik, karena 

has il yang diperoleh berada dibawah s tandar  penilaian yang telah 

ditetapkan dan menunjukkan adanya penurunan nilai dar i tahun ke 

tahun. 

2. Ras io leverage. 

◊  Dilihat dar i perhitungan total debt to equity ratio dan 

perhitungan long term debt to equity ratio dapat ditar ik kes impulan 

bahwa perusahaan berada dalam kondis i kurang baik, kar ena has il 

yang diperoleh berada dibawah s tandar  penilaian yang telah 

ditetapkan dan menunjukkan adanya kenaikan dar i tahun ke tahun. 
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3. Ras io aktivitas  (Activity Ratio). 

◊  Dilihat dar i perhitungan total as sets  turn over  dan perhitungan 

inventory turn over  dapat ditar ik kes impulan bahwa perusahaan 

berada dalam kondis i kurang baik, karena has il yang diperoleh 

berada dibawah s tandar  penilaian yang telah ditetapkan dan 

menunjukkan adanya penurunan nilai dar i tahun ke tahun. 

4. Profitabil ity Ratio. 

 ◊  Dil ihat dar i perhitungan Gros s  Profit Margin, Net Profit Margin, 

Return on I nves tment, dan Return on Equity dapat ditar ik  

kes impulan bahwa perusahaan berada dalam kondis i kur ang baik, 

karena has il yang diperoleh menunjukkan adanya penurunan nilai 

dar i tahun ke tahun. 

 

5 .2  S ar an 

Berdasarkan kes impulan diatas , penulis  mengaj ukan beberapa 

saran :  

1. Perusahaan sebaiknya memperkecil nilai hutang yang ada. 

2. Perusahaan harus  meningkatkan j umlah penj ualan untuk 

menambah jumlah keuntungan bruto perusahaan. 

3. Perusahaan sebaiknya mengurangi j umlah inventory untuk 

meningkatkan has il inventory turn over . 

  


