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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan selama periode 2015-

2017 bahwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi 

Milik Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari GPM. 

2. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi 

Milik Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari OPM. 

3. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi 

Milik Pemerintah dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dilihat dari NPM.  

4. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi 

Milik Pemerintah dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dilihat daro ROA. 

5. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi 

Milik Pemerintah dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dilihat dari ROE. 

6.  Hasil rata-rata rasio keuangan perusahaan konstruksi milik swasta lebih 

baik di bandingkan perusahann konstruksi milik pemerintah (BUMN) di 

tahun 2015 untuk rasio GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE 

7. Hasil rata-rata rasio keuangan perusahaan konstruksi milik swasta lebih baik 

dibandingkan perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) di tahun 

2016 untuk rasio GPM, sedangkan untuk rata-rata rasio lainnya yaitu rasio  

OPM, NPM, ROA, dan ROE perusahaan konstruksi milik pemerintah 
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(BUMN) lebih baik dibandingkan dengan perusahaan konstruksi milik 

swasta 

8. Hasil rata-rata rasio keuangan perusahaan konstruksi milik swasta lebih baik 

dibandingkan perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) di tahun 

2017 untuk rasio GPM, OPM, NPM, ROA,dan ROE  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yaitu: 

1) Sebaiknya para peneliti selanjutnya menambahkan beberapa variabel sehingga 

diperoleh informasi yang lebih luas terkait rasio-rasio keuangan yang terdapat 

pada perusahaan konsruksi milik pemerintah (BUMN) dengan perusahaan 

konstruksi milik swasta. 

2) Sebaiknya perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) memperbaiki 

manajemen perusahaan sehingga kinerja keuangannya pun akan semakin baik 

seperti pada tahun 2016. 

3) Sebaiknya perusahaan konstruksi milik swasta memperbaiki dan 

mempertahankan kinerja keuangannya agar tidak kalah dengan perusahaan 

konstruksi milik pemerintah (BUMN) seperti pada tahun 2016. Yang bertujuan 

untuk menarik investor dan memaksimalkan laba  dengan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 




