
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Holcim 

Indonesia, Tbk periode tahun 2009 – 2011, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut ini. 

Rasio likuiditas PT. Holcim Indonesia Tbk  pencapaian selama 

periode tahun 2009-2011 pada : Current ratio sebagai kemampuan untuk 

membayar hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo dengan aktiva 

lancar perusahaan dalam kriteria efisien di tahun 2010 dan di tahun 2011. 

Pada tahun 2009 dalam kriteria inefisien. Perkembangan current ratio tahun 

2009 sebesar 126,99 %, tahun 2010 sebesar 166,18 %, dan pada tahun 2011 

sebesar 146,58 %. 

Selama periode tahun 2009-2011 quick ratio sebagai kemampuan 

untuk membayar hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo dikurangi 

persediaan dengan aktiva lancar perusahaan dalam kriteria efisien. Quick 

ratio tahun 2009 sebesar 94,12 %, tahun 2010 sebesar 129,31 %, dan tahun 

2011 sebesar 112,70 %.  

Rasio rentabilitas PT. Holcim Indonesia, Tbk selama periode tahun 

2009-2011 pada pencapaian : Rentabilitas ekonomi menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva lancar 

dalam kriteria efisien. Pada tahun 2009 sebesar 30,96 %, tahun 2010 sebesar 



 

 

21,15 %, dan tahun 2011 sebesar 26,04 %. Walaupun pada tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar 9,81 %, tetapi masih dalam kriteria efisien. 

Rentabilitas modal sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilan laba bersih dengan modal sendiri perusahaan di tahun 

2009 dalam kriteria efisien. Pada tahun 2009 sebesar 27,16 %, tahun 2010 

sebesar 12,16 %, dan tahun 2011 sebesar 14,12 %. Walaupun tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar 15 %. 

 

5.2. Saran 

Dengan kinerja keuangan PT. Holcim Indonesia, Tbk selama periode 

tahun 2009 – 2011, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa 

saran di antaranya adalah sebagai berikut ini. 

5.2.1. Analisis rasio likuiditas pada PT. Holcim Indonesia, Tbk perlu 

ditingkatkan agar kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dilihat dari quick ratio mengalami 

stabilitas. Hal ini disebabkan karena proporsi hutang dari tahun ke 

tahun semakin besar.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya maka 

hutang usaha lebih di tekan lagi atau dapat dengan meningkatkan 

aktivanya. 

5.2.2. Analisis rasio rentabilitas pada PT. Holcim Indonesia, Tbk untuk 

menghasilkan laba maka dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan pendapatan operasional dan mengurangi beban 

operasional maupun non operasional sehingga perusahaan tidak 



 

 

cenderung mengalami penurunan, sehingga bisa meningkatkan 

sumber modal yang diperoleh dari cadangan keuangan atau laba 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah modal perusahaan 

itu sendiri. 

 


