
 
 

49 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis kinerja laporan keuangan pada PT XL 

Axiata Tbk. dan PT Indosat Tbk. pada tahun 2015-2018 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Earning Per Share (EPS) pada PT XL Axiata Tbk. pada tahun 2015 

dan 2018 mengalami kerugian yang diakibatkan dari efek akuisisi 

Axis di tahun sebelumnya serta depresiasi BTS 2G yang dipercepat 

dan dibukukan di tahun 2018. Sedangkan PT Indosat Tbk. pada tahun 

2015 dan 2018 mengalami kerugian yang diakibatkan dari selisih kurs 

yang membengkak serta perubahan pola konsumsi masyarakat dalam 

menggunakan seluler yaitu turunnya penggunaan telepon dan SMS. 

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan, sedangkan PT 

Indosat Tbk. mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena 

semakin besarnya laba bersih yang dihasilkan oleh PT Indosat Tbk. 

dibandingkan dengan PT XL Axiata Tbk. Sebaiknya PT XL Axiata 

Tbk. meningkatkan pendapatan dan mengurangi bebannya, sehingga 

laba bersih yang dihasilkan semakin besar. 
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2. Price Earning Ratio (PER) pada PT XL Axiata Tbk. pada tahun 2016 

dan tahun 2017 mengalami peningkatan, sedangkan pada PT Indosat 

Tbk. mengalami penurunan. Hal tersebut dapat katakan bahwa tingkat 

pengembalian modal yang diinvestasikan suatu saham pada PT Indosat 

Tbk. cukup baik, sehingga daya tarik suatu saham sebagai suatu 

investasi semakin besar. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) pada PT XL Axiata Tbk. pada tahun 2015 

sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, sehingga hutang PT XL 

Axiata Tbk. semakin tinggi. Sebaiknya PT XL Axiata Tbk. 

meningkatkan laba perusahaan dan mengurangi biaya hutannya, 

sehingga hutang perusahaan semakin rendah. Sedangkan pada PT 

Indosat Tbk. tahun 2015 sampai tahun 2017 rasionya menurun, 

sehingga dapat dikatakan bahwa PT Indosat Tbk. mampu 

meningkatkan laba perusahaan dan mengurangi biaya hutangnya. 

4. Return On Equity (ROE) pada PT XL Axiata Tbk. dan PT Indosat 

Tbk. tahun 2015-2018 dinilai buruk karena rasio yang dihasilkan 

menurun, dengan kata lain  kedua perusahaan tersebut kurang efektif 

dalam pemanfaatan modal perusahaan. Sebaiknya PT XL Axiata Tbk. 

dan PT Indosat Tbk, harus memanfaatkan modalnya dengan baik, 

supaya kedua perusahaan tersebut menghasilkan laba. 

5. Price to Book Value (PBV) PT XL Axiata Tbk. jika dilihat dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan bahwa PT 
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XL Axiata Tbk. mampu meningkatkan nilai pasarnya dibandingkan 

dengan nilai bukunya. Sedangkan nilai Price to Book Value (PBV) 

pada PT Indosat Tbk. jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan yang disebabkan karena terjadinya pergeseran daya saing 

yang telah berpengaruh dalam struktur dan komposisi biaya 

perusahaan. Sebaiknya PT Indosat Tbk. meningkatkan nilai pasarnya  

supaya nilai dari rasio Price to Book Value (PBV) meningkat. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dianjurkan untuk kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT XL Axiata Tbk. dan PT Indosat Tbk. sebaiknya 

meningkatkan kinerja keuangannya supaya para investor lebih 

tertarik lagi untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. 

Terutama dalam menghasilkan laba bersih, laba per lembar saham, 

dan meningkatkan ekuitas untuk membayarkan hutangnya. 


