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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan 

analisis keuangan, analisis regresi dengan SPSS for windows, hasil 

wawancara dengan narasumber serta pembahasan masalah pada bab 

sebelumnya. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Faktor- faktor yang menjadi penyebab aset perusahaan dan investasi 

bisnis logistik semakin menurun : 

a) Belum adanya pemegang jabatan keuangan yang kompeten dan 

hanya dipegang oleh salah seorang owner. 

b) Kurangnya pendidikan finansial terhadap pengelolaan keuangan, 

terdapat pengeluaran tidak mempertimbangkan pemasukan yang ada. 

c) Terpecahnya direksi perusahaan sehingga mengakibatkan hilangnya 

pelanggan yang menghasilkan pendapatan tinggi. 

d) Customer yang dimiliki masih sedikit dan belum dapat dikatakan 

pendapatan perusahaan bagus atas biaya yang harus ditanggung. 

e) Profit margin yang kurang baik pada tahun 2015 (-393%, -224%, 

0,9%, -839%, 0,0%, 0,3%, 0,5%, -0,4%, 0,0%, 0,1%, -63%, 18%) 

f) Current ratio yang kurang baik pada tahun 2015 (3,3%; 3,0%; 3,8%; 

3,8%; 2,2%; 2,3%; 2,8%; 2,7%; 2,8%; 4,9%; 9,4%; 11,5%) 
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g) Cash turnover yang kurang baik pada tahun 2015 (0,0%; 0,0%; 

21,8%, 0,0%; 9,5%; 6,6%; 3,6%; 2,0%; 5,5%; 2,7%; 0,0%; 1,0%). 

h) Total assets turnover yang kurang baik di tahun 2015 (0,0%; 0,0%; 

0,2%; 0,0%; 0,3%; 0,5%; 0,3%; 0,2%; 0,3%; 0,2%; 0,0%, 0,0%). 

i) ROI yang kurang baik pada tahun 2015 (-0,2%; -0,1%; 0,2%; -0,1%, 

0,0%; 0,2%; 0,2%; -0,1%; 0,0%; 0,0%; 0,0%; -0,1%) 

2. Pengaruh pengelolaan aset dan investasi terhadap profitabilitas 

perusahaan berdasarkan rasio keuangan dan analisis keuangan. 

Dari hasil analisis ini menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan dari pengelolaan aset dan investasi (Current Ratio, Cash 

Turnover, Total Assets Turnover, Debt Ratio, Return On Investment) 

terhadap profitabilitas perusahaan (Profit Margin), hanya menunjukkan 

angka pengaruh yaitu 17,6%. Sehingga dapat disimpulkan masih terdapat 

82,4% faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

3. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas. 

a) Penggunaan software untuk membuat laporan keuangan sehingga 

mudah dikontrol dan laporan  benar. 

b) Merger bisnis antara PT. Samudra Raya dengan PT. MAF Logistik. 

c) Merekrut karyawan baru untuk memegang keuangan perusahaan. 

d) Mendirikan perusahaan (CV) baru dengan bisnis baru (ekspor ikan). 

e) Peningfkatan pemasaran guna menambah jumlah customer. 

f) Mengaktifkan Perusahaan dalam bisnis bongkar muat yang bertujuan 

untuk mendapatkan pemasukan yang cukup tinggi. 
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B. Saran 

Sebagai perbaikan di masa mendatang penulis menyarankan beberapa 

hal untuk diterapkan dalam pelaksanaan peningkatan profitabilitas 

perusahaan. Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini, maka 

dapat disarankan:  

1. Bagi keuangan perusahaan, sebaiknya untuk menggunakan rasio keuangan 

untuk mengetahui tingkat perkembangan perusahaan, meningkatkan 

pendidikan finansial karyawan dan memperhatikan perbandingan antara 

pengeluaran dengan pemasukan perusahaan sehingga dalam mengelola 

aset dan investasi perusahaan dapat diperoleh efisiensi dan efektifitas yang 

baik.  

2. Bagi pemasaran perusahaan, semestinya untuk fokus meningkatkan SDM 

dan terus mencari customer baru dalam rangka menambah pendapatan 

perusahaan seiring dengan proses peningkatan profitabilitas perusahaan. 

3. Bagi direksi perusahaan, penelitian ini berguna untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan dan upaya meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengelolaan aset dan investasi. Maka seharusnya direksi 

perusahaan dapat menjaga situasi yang kondusif dalam perusahaan, dan 

meningkatkan perhatian terhadap penekanan biaya perusahaan serta 

meningkatkan kemampuan karyawan pemasaran dalam usaha memperoleh 

customer baru / laba perusahaan. 


