
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan  

terkait ketiga perusahaan diatas, yang terdiri dari PT. XL Axiata Tbk, PT. 

Indosat Tbk dan PT. Smartfren Telecom Tbk maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :  

       1. PT. XL Axiata Tbk 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari tahun 2014 hingga 2018 

perusahaan memiliki nilai dibawah 1, namun masih berada diatas nol. Ini 

berarti perusahaan masih belum terlalu mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan baik, namun masih dalam batas normal 

sehingga tidak terlalu membahayakan perusahaan. Hal ini bisa 

dibuktikan rasio-rasio yang ada, yaitu current ratio, quick ratio dan cash 

ratio.  

b. Rasio Solvabilitas 

  Rasio solvabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Pada 

tahun 2014 hingga 2018 nilai Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) PT. XL Axiata Tbk menunjukkan angka yang relatif 

kecil, ini berarti perusahaan tidak memiliki utang yang besar. 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas 



 

bedasarkan pengukuran tertentu. Tingkat profitabilitas PT. XL Axiata 

masih dalam batas normal dan belum terlalu membahayakan perusahaan, 

meskipun ada beberapa angka negatif di beberapa rasio seperti Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity 

(ROE), dan Return on Investment (ROI). 

d. Rasio Perputaran Aset 

Rasio perputaran aset mengukur kemampuan perusahaan  dari 

setiap jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa PT. XL Axiata Tbk memiliki tingkat perputaran 

aset yang cukup baik, yaitu 0.4 setiap tahunnya. 

      2. PT. Indosat Tbk 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari tahun 2014 hingga 2018 

perusahaan memiliki nilai dibawah 1, namun masih berada diatas nol. Ini 

berarti perusahaan masih belum terlalu mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan baik, namun masih dalam batas normal 

sehingga tidak terlalu membahayakan perusahaan. Hal ini bisa 

dibuktikan rasio-rasio yang ada, yaitu current ratio, quick ratio dan cash 

ratio.  

b. Rasio Solvabilitas 

  Rasio solvabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Pada 

tahun 2014 hingga 2018 nilai Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) PT. Indosat Tbk menunjukkan angka yang relatif 

kecil, ini berarti perusahaan tidak memiliki utang yang besar. 

c. Rasio Profitabilitas 



 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas 

bedasarkan pengukuran tertentu. Tingkat profitabilitas PT. Indosat Tbk 

masih dalam batas normal dan belum terlalu membahayakan perusahaan, 

meskipun ada beberapa angka negatif di beberapa rasio seperti Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity 

(ROE), Return on Asset (ROA) dan Return on Investment (ROI). 

d. Rasio Perputaran Aset 

Rasio perputaran aset mengukur kemampuan perusahaan dari setiap 

jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa PT. Indosat Tbk memiliki tingkat perputaran aset 

yang cukup baik, yaitu di kisaran 0.4 sampai 0.6. 

      2. PT. Smartfren Telecom Tbk 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari tahun 2014 hingga 2018 

perusahaan memiliki nilai dibawah 1, namun masih berada diatas nol. Ini 

berarti perusahaan masih belum terlalu mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan baik, namun masih dalam batas normal 

sehingga tidak terlalu membahayakan perusahaan. Hal ini bisa 

dibuktikan rasio-rasio yang ada, yaitu current ratio, quick ratio dan cash 

ratio.  

b. Rasio Solvabilitas 

  Rasio solvabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Pada 

tahun 2014 hingga 2018 nilai Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) PT. Smartfren Telecom Tbk menunjukkan angka 

yang relatif kecil, ini berarti perusahaan tidak memiliki utang yang besar.  



 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas 

bedasarkan pengukuran tertentu. Tingkat profitabilitas PT. Smartfren 

Telecom Tbk sudah membahayakan perusahaan karena terdapat banyak 

angka negatif di dalam rasio-rasio seperti Net Profit Margin (NPM), 

Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity (ROE), Return on 

Asset (ROA) dan Return on Investment (ROI). 

d. Rasio Perputaran Aset 

Rasio perputaran aset mengukur kemampuan perusahaan dari 

setiap jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa PT. Smartfren Telecom Tbk memiliki tingkat 

perputaran aset yang cukup baik, yaitu di kisaran 0.1 sampai 0.2. Ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi bahaya dikarenakan 

tidak mampu memutarkan aset yang dimilikinya dengan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas tersebut maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran dalam rangka peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan-perusahaan diatas. Saran tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. PT. XL Axiata Tbk 

a. Perusahaan diharapkan meningkatkan likuiditas perusahaan, dimana hal 

ini perlu dilakukan karena angka current ratio, quick ratio dan cash ratio 

perusahaan memperlihatkan penurunan setiap tahunnya serta masih 

berada dibawah angka 1. Hal ini dapat diusahakan dengan menambahkan 

modal sendiri untuk mengurangi utang lancar perusahaan, menambahkan 

aktiva lancar ataupun kas perusahaan. 



 

b. Perusahaan diharapkan meningkatkan pengelolaannya terhadap utang 

yang dimiliki. Meskipun angka DAR dan DER yang diperlihatkan relatif 

kecil, namun terjadi peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan 

bahwa kemungkinan adanya pertambahan utang oleh perusahaan. 

c. Perusahaan diharapkan lebih mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam mendapatkan laba melalui kegiatan operasionalnya dan sumber 

dana yang ada. Hal ini dilakukan dalam usaha menghilangkan angka-

angka negatif yang terdapat di dalam rasio-rasionya seperti Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity 

(ROE), Return on Invesment (ROI). 

d. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan lagi tingkat perputaran aset 

yang sudah ada, dimana dilihat dari rasio perputaran asetnya perusahaan 

memiliki nilai yang stabil dari tahun 2014 hingga 2018 yaitu di 0,4.  

2. PT. Indosat Tbk 

a. Perusahaan diharapkan meningkatkan likuiditas perusahaan, dimana hal 

ini perlu dilakukan karena angka current ratio, quick ratio dan cash ratio 

perusahaan memperlihatkan penurunan setiap tahunnya serta masih 

berada dibawah angka 1. Hal ini dapat diusahakan dengan menambahkan 

modal sendiri untuk mengurangi utang lancar perusahaan, menambahkan 

aktiva lancar ataupun kas perusahaan. 

b. Perusahaan diharapkan mampu mempertahankan pengelolaannya 

terhadap utang yang dimiliki. Ini dikarenakan angka DAR dan DER yang 

dimiliki perusahaan sudah cukup stabil. 

c. Perusahaan diharapkan lebih mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam mendapatkan laba melalui kegiatan operasionalnya dan sumber 

dana yang ada. Hal ini dilakukan dalam usaha menghilangkan angka-

angka negatif yang terdapat di dalam rasio-rasionya seperti Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity 

(ROE), Return on Assets (ROA) dan Return on Invesment (ROI). 



 

d. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan lagi tingkat perputaran aset 

yang sudah ada, dimana dilihat dari rasio perputaran asetnya perusahaan 

memiliki nilai yang berkisar di 0,4 hingga 0,6 (angka maksimal yang 

dapat dicapai adalah 1). 

3. PT. Smartfren Telecom Tbk 

a. Perusahaan diharapkan mempertahankan tingkat likuiditas perusahaan, 

dimana hal ini perlu dilakukan karena angka current ratio, quick ratio 

dan cash ratio perusahaan menunjukkan angka yang naik turun setiap 

tahunnya. Hal ini dapat diusahakan dengan menambahkan modal sendiri 

untuk mengurangi utang lancar perusahaan, menambahkan aktiva lancar 

ataupun kas perusahaan serta mempertahankannya. 

b. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengelolaannya terhadap 

utang yang dimiliki. Ini dikarenakan angka DAR dan DER yang dimiliki 

perusahaan tidak cukup stabil setiap tahunnya. 

c. Perusahaan diharapkan lebih mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam mendapatkan laba melalui kegiatan operasionalnya dan sumber 

dana yang ada. Hal ini dilakukan dalam usaha menghilangkan angka-

angka negatif yang terdapat di dalam rasio-rasionya seperti Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Return on Equity 

(ROE), Return on Assets (ROA) dan Return on Invesment (ROI). 

d. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan tingkat perputaran asetnya 

karena jika dilihat dari rasio perputaran aset, perusahaan menunjukkan 

nilai yang paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya setiap tahun. 

Selain itu angka yang diperlihatkan juga mendekati angka 0, dimana ini 

berarti perusahaan hampir tidak bisa melakukan perputaran asetnya. 

Perusahaan dapat melakukan perusahaan dengan cara meningkatkan 

penjualan produk agar tingkat perputaran asetnya pun ikut meningkat. 

 


