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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat 

Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Bumi Resources, Tbk. Periode 2008-2010 

adalah sebagai berikut: 

a. Rasio likuiditas PT Bumi Resources, Tbk. bila dilihat dari rasio lancar dan rasio 

cepat dari tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti kinerja 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sudah baik. Rasio 

likuiditas  perusahaan yang terbaik ada pada tahun 2010. 

b. Rasio aktivitas PT Bumi Resources, Tbk. dari tahun 2008-2010 terdiri dari 

penilaian atas aset, piutang, dan persediaan. Untuk aset perusahaan kurang baik, 

hal itu terlihat dari perputaran total aset yang kecil (di bawah nilai satu) sehingga 

perusahaan kurang efektif dalam menggunakan asetnya. Untuk piutang 

perusahaan berfluktuasi selama tiga tahun. Untuk persediaan perusahaan sudah 

baik, hal itu terlihat dari besarnya perputaran persediaan dan singkatnya rata-rata 

umur persediaan sehingga perusahaan sudah likuid dan menghemat biaya 

gudang. Rasio aktivitas perusahaan yang terbaik ada pada tahun 2008. 

c. Rasio solvabilitas PT Bumi Resources, Tbk. dari tahun 2008-2010 cenderung 

mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat dari rasio total hutang terhadap total 

aset dan TIE yang cenderung turun. Perusahaan lebih banyak menggunakan 

komponen hutang sebagai pendanaan asetnya. Kemampuan perusahaan menutupi 
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biaya bunga mengalami penurunan meskipun masih mampu menutupi biaya 

bunga dengan laba yang dimilikinya. Rasio solvabilitas perusahaan yang terbaik 

ada pada tahun 2008. 

d. Rasio profitabilitas PT Bumi Resources, Tbk. dari tahun 2008-2010 mengalami 

fluktuasi, pada tahun 2009 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2010 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rasio profit margin, ROE, dan 

ROA. Jika melihat kinerja perusahaan tahun terakhir maka akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya. Rasio profitabilitas yang paling baik ada pada 

tahun 2008. 

 

5.2 Saran 

1. Saran yang penulis ajukan sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

adalah: 

a. Untuk memperbaiki rasio aktivitasnya, sebaiknya perusahaan mengelola 

asetnya dengan efektif dan efisien. 

b. Untuk rasio solvabilitas, sebaiknya perusahaan menurunkan proporsi 

pendanaan aset dari hutang. 

c. Untuk rasio profitabilitas, sebaiknya perusahaan mengelola penjualan, aset, 

dan modalnya dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. 

2. Bagi investor dan calon investor sebaiknya tetap berinvestasi di PT Bumi 

Resources, Tbk. karena jika dilihat dari kinerja keuangannya, perusahaan ini 

masih dapat dikatakan “aman”. Selain itu, di tahun 2011 ini kebutuhan energi 

semakin meningkat dan hal ini akan meningkatkan penjualan yang juga akan 
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menambah pendapatan sehingga kemungkinan dapat meningkatkan laba 

perusahaan. 


