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Bcrdasarkan alas hasil pcneIitian yang diperoleh dm1 bab 4, maka <lapal 

dilarik kesimpnbn sebagai hcrikut: 

-Apahila dilih"l d"ri hasi\ :lOalisis profitabilitas: 

1. Omss projl! margin bCljaian secanl efcktif, dim:ma hasil yang dicapai di atas 

standar yang lelah ditctapkan oleh pemsill!:lan. 

2. Net profit margin betjalan seem·a efektif, dimana hasil yang dicapai ili atas 

standar yang ditetapkan olch pemsahaan. 

3. Operating profit margin berj"Ian secl1t"a eteklif, dim ana hm;il yang dicapai di "IllS 

slandar yl1ng ditetapkan oleh perusl1haan. 

4. Operating rmio berjllian secara eh:k!il; dimana hasil yang dieapai di bawllh 

standar yllng telah ditetapkan oleh perusahMfI yang berarti bahwa perusahaan 

dapa! menek,m hiaya operasi dan h"rga pokok penjualan. 

5. Earning power 0/ total investment beljalan seca}a efekliJ: dimana hasil yang 

dicapai di ata~ standar yang ditetapkan oJeJt perusahaan. 

6. Rale or relu1"I1 for the owners bel:ialan !!ecara tidak efekti1; dimana hasil yang 

dieallai di bawah slandat· yang ditetapkan oleIt perusahaan. 

- Apabila dilihal hasil analisis akthitas maka dapat disimpuikan sebagai berikut : 

7. Total assets lUrJ10ver berjalan tidak efektif dimana hasil yang dkapai di bawah 

standar yang diletapkan oleh perusahaan. 
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8. Receivable turnover bcrjalan sccara tidak efcktif dimana hasil yang dicapai di 

bawah standar yang diletapkan oleh pelusahaall. 

9. Average colllectioll periode bCljalan secant lidak efcklif dimana hasiI yang 

dicapai di alas standar yang ditctapkan oleh pt:fllsahan Y'lllg beralii periodc 

pcngumpul:lll pill tang actual Icbih lama dmipada periode pClIgumpulan piutang 

yang ditct:tp1<:tn oleh peru!l:thaan. 

10. hI I'fm f 01:\ , IT/mover bcrjalan secam tidak etektif dim:l\1;J h:lsiJ yang dicap:li eli 

bawah standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

11. Average day's im'entory berjalan secara tidak efektif dim ana hasi) yang dicapai 

di alas standar y,mg ditclapkan oleh perusahaan yang berm1i bahwa persediaan 

oamng yang tef!limpan clalam gudang actual lehih lama dibanding dengan 

persediaan barang yang lersimpan dalam gudang yang teltlh ditetapkan oleh 

pelusahaan. 

5.2 Saran. 

Berd3s:trKan hasil-hasH pcrhitullgan, kc~imp!1l:Jn y:mg fcl:lh disebulkan di 

al:ls. maka diajukan sara-saran sehagai berikut: 

l. Agar TCltc ()f' ret1lm .fi-Jr the f7\1'n(,n penl~ahalln d"ral hft:i:Jlan ~eC;:llra etektit~ 

maka pen.J~;;1haan harm; dapat menggunaklln modalnYll seCllnl eteklif sehingga 

modal yang digunakan dapal menghasilkan laba yang melebihi standar 

2. Agar total assets lurnover perusahaan <lapat berjalan efeklit~ maka perm~ahaan 

halus dapa! meningkatkan penjualannya sehingga peputaran aktiva daptlt sesuai 

dengan standa!' yang diharapkan oleh pemsahaan. 



79 

3. Agar J'<;c;eil"uble tUl'I1over pcrusahaan dapaL bct:jaian cfckLif maka perusahaan 

halUs u.1paL mennuau kembali peluualan slamlal yang ldah diletapkan oleh 

pCl1Isahaan dan perusahaan dapa! mcnillgkatal;<11l penju<1lall seca!"a IUllai 

schingga pCrpul<1ran piulang clapal dilckall. 

4. Agar average collection t1l1"l10l-er pernsaha,1I1 dapal beljahlll seC<1ra efeklif, maka 

perusahaan dapa! meningkalkat pcnagihan pint'lIlg. 

5. Agar illl'entOl)' IlIrnover perusahaan dapat herjalan secant efetif, maka 

perusahaan dapat mengurangi pembelian barang yang terlalu banyak sehingga 

persediaan dapat memenuhi ~tandar perusahaan. 

fl. Agar average day's inventory perusahaan dapat herjalan efeklit; agar pembelian 

barang dapat dikurangi ~ehingga tidak menimhulkan over product dan dapat 

mengurangi persediaan barang yang berada digudang sehingga sesuai dengan 

standar yang diharapkan oleh perusahaan. 

7. Agar perusahaan membuat prediksi Rugi laba, Ncraca, dan Laporan perubahan 

modal sehillgga dapal dibual kalegori eJdif dan eiesien. 
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