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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemahaman teori dan analisis yang telah dilakukan terhadap 

laporan keuangan PT Kuansing Mineral Sejahtera, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari analisa perbandingan dari neraca tidak ada terjadi 

penurunan, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Baik dari aktiva, 

passiva maupun kewajiban. Pada tahun 2015 merupakan hasil yang paling 

tinggi. 

2. Keadaan Profitabilitas PT Kuansing Mineral Sejahtera dari tahun 2013-2015 

secara umum perkembangannya kurang bagus, karena setiap tahun 

mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari rasio yang telah dihitung 

yaitu rasio profit margin, Return on Asset, dan Return on Equity. Pada profit 

margin untuk 3 tahun tersebut mengalami penurunan seperti yang dilihat 

pada tahun 2013 profit margin 25,02 %, tahun 2014 mengalami penurunan 

menjadi 24,47 %, dan pada tahun 2015 profit marginnya juga mengalami 

penurunan sebesar 24,43 %. Return on Asset juga mengalami penurunan 

setiap tahunnya, pada tahun 2013 Return on Asset 33,80 %, untuk tahun 

2014 juga terjadi penururnan menjadi 33,31 %, dan pada tahun 2015 terjadi 

penurunan menjadi 33,27 %. Begitu juga dengan Return on Equity yang 

setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun 2013 Return on Equity 

52,85 %, untuk tahun 2014 juga terjadi penururnan menjadi 51,23 %, dan 
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pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 50,74 %. Ini disebabkan karena 

pendapatan kecil dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba yang 

diperoleh juga kecil. 

3. Kinerja keuangan PT.Kuansing Mineral sejahtera dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 kurang baik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisa rasio dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang 

akan diajukan dan diharapkan dapat berguna bagi PT Kuansing Mineral Sejahtera 

di masa yang akan datang. Berikut saran-saran yang akan di ajukan : 

1. Berdasarkan data laporan keuangan PT Kuansing Mineral Sejahtera pada 

tahun 2013-2015, secara umum kalau dilihat dari neraca perusahaan 

sudah lumayan bagus setiap tahunnya. Maka hendaknya PT Kuansing 

Mineral Sejahtera dapat mempertahankan, sehingga di masa yang akan 

datang menjadi lebih baik. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan secara umum 

kurang bagus karena mengalami penurunan setiap tahunnya. Sebaiknya 

PT Kuansing Mineral Sejahtera lebih bisa mengontrol biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dan meningkatkan pendapatan sehingga laba 

yang diperoleh bisa meningkat. 

3. Penulis mengharapkan agar PT Kuansing Mineral Sejahtera lebih bisa 

meningkatkan kinerjanya agar hasil yang diperoleh lebih memuaskan. 

 


