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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis du pont system dan residual income atas kinerja 

keuangan perusahaan pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG periode 

2013-2017 yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil pengukuran analisis du pont system dapat diketahui rata-

rata total aset turn over sebesar 1,13 kali; rata-rata net profit margin 

sebesar 1,04%; return on investment du pont system sebesar 1,03%; 

multiplier equity ratio sebesar 4,22 kali dan return on investment sebesar 

1,68%. Berdasarkan hasil analisis du pont system juga, dapat diketahui 

keadaan ROE-DP yang masih berfluktuatif selama lima tahun yaitu 2013-

2017. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset yang fluktuatif, total ekuitas 

yang fluktuatif selama lima tahun tersebut, total penjualan yang fluktuatif 

dan laba (rugi) bersih setelah pajak penghasilan yang fluktuatif.  

2. Berdasarkan hasil pengukuran analisis residual income dapat diketahui 

bahwa rata-rata net operating profit after tax sebesar 

Rp2.094.300.095.447,40; rata-rata biaya modal sebesar 

Rp1.888.247.104.629,67 dan rata-rata residual income sebesar 
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Rp206.052.990.817,73. Berdasarkan hasil analisis residual income juga 

dapat diketahui residual income yang masih berfluktuatif selama lima 

tahun berturut-turut dari tahun 2013-2017 yaitu residual income 

memperoleh nilai residual income negatif selama dua tahun berturut-turut 

selama dua tahun yaitu tahun 2013-2014 serta memperoleh nilai residual 

income positif selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2015-2017. Hal 

tersebut dapat dilihat dari net operating profit after tax yang mengalami 

fluktuasi yang dikarenakan nilai laba (rugi) bersih setelah pajak 

penghasilan dan beban bunga (beban keuangan) yang juga berfluktuasi 

dari tahun ke tahun serta biaya modal yang juga berfluktuasi setiap 

tahunnya. 

 

B. Saran-Saran 

  Berdasarkan analisis du pont system dan residual income atas kinerja 

keuangan perusahaan pada Perum BULOG periode 2013-2017 yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perum BULOG sebaiknya berusaha lebih efektif dan berusaha 

meningkatkan kembali penggunaan aset yang ada untuk meningkatkan 

kembali volume penjualan.  

2. Perum BULOG sebaiknya berusaha efisien dan efektif dalam pengelolaan 

liabilitas serta berusaha menurunkan liabilitas untuk menurunkan beban 

bunga (beban keuangan) yang ditanggung oleh Perum BULOG. 



170 

 

3. Perum BULOG sebaiknya berusaha efisien dalam pengelolaan beban 

seperti beban eksploitasi, beban penjualan dan beban lain-lain serta 

berusaha mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak perlu agar laba 

bersih perusahaan dapat meningkat. 


