
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil pengukuran efisiensi penggunaan aset pada PT Martina 

Berto, Tbk pada tahun 2008 sampai dengan 2012, menunjukan bahwa 

PT Martina Berto, Tbk sudah cukup efisien dalam mengelola asetnya. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai penjualan selalu melebihi nilai aset 

yang dimilikinya.  

2. Berdasarkan rasio pengukuran efisiensi penggunaan aset di setiap 

tahunnya, PT Martina Berto, Tbk belum menunjukan kestabilan 

peningkatan.  

3. Pada rasio sales to inventories PT Martina Berto, Tbk menunjukan 

penurunan dari tahun 2008 ke 2009. Tahun 2010 sampai 2012 

menunjukan peningkatan. 

4. Pada rasio sales to current asset, PT Martina Berto, Tbk menunjukan 

peningkatan dari tahun 2008 ke 2009. Sedangkan tahun 2009 ke tahun 

2010 sampai dengan 2012 menunjukan penurunan.  

5. Pada rasio sales to fixed asset PT Martina Berto, Tbk menunjukan 

peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Sedangkan tahun 

2010 ke 2011 sampai 2012 mengalami penurunan.  
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6. Pada rasio sales to total asset PT Martina Berto, Tbk mengalami 

peningkatan dari tahun 2008 ke 2009. Namun ditahun berikutnya yaitu 

tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami penurunan. 

7. Efisiensi penggunaan aset pada PT Martina Berto, Tbk sudah lebih 

baik dibanding pesaingnya. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan 

grafik yang ada pada keempat rasio efesiensi penggunaan aset. Garis 

pada grafik di keempat rasio yang telah dihitung, PT Martina Berto, 

Tbk masih berada diatas garis PT Mustika Ratu, Tbk.  

 

B. Saran 

1. PT Martina Berto, Tbk disarankan dapat lebih memperhatikan lagi 

pengelolaan persediaan yang dimilikinya dan rutin menghitung 

persediaan usang disetiap tahunnya, sehingga kehilangan akibat 

persediaan usang tidak berakumulasi. 

2. PT Martina Berto, Tbk disarankan dapat mempertahankan peningkatan 

penjualan disetiap tahunnya dan menghemat penggunaan asenya, 

sehingga efiseinsi penggunaan asetnya akan terus meningkat. 

3. PT Martina Berto, Tbk disarankan lebih memperhatikan lagi 

kekonsistenan efisiensi penggunaan aset disetiap tahunnya, agar dapat 

stabil memberikan peningkatan dan agar tidak mengalami penurunan. 
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