
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis kinerja 

keuangan antara perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dengan perusahaan 

telekomunikasi asing (PMA) , maka simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Hasil penelitian tentang perbedaaan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi lokal 

(PMDN) dengan perusahaan telekomunikasi asing (PMA), melalui uji Mann- Whitney Test 

(uji u) diketahui bahwa: 

1. Dengan menggunakan perhitungan Current Ratio (CR) didapatkan hasil bahwa 

Perusahaan Telekomunikasi Asing (PMA)  lebih baik dibandingkan dengan 

Perusahaan Telekomunikasi Dalam Negeri (PMDN). 

2. Dengan menggunakan perhitungan Laverage Ratio (LR) didapatkan hasil bahwa 

Perusahaan Telekomunikasi Asing (PMA)  lebih baik dibandingkan dengan 

Perusahaan Telekomunikasi Dalam Negeri (PMDN). 

3. Dengan menggunakan perhitungan Return on Investment (ROI) didapatkan hasil 

bahwa Perusahaan Telekomunikasi Asing (PMA)  lebih baik dibandingkan dengan 

Perusahaan Telekomunikasi Dalam Negeri (PMDN). 



4. Dengan menggunakan perhitungan Price Earning Ratio (PER) didapatkan hasil 

bahwa Perusahaan Telekomunikasi Asing (PMA)  tidak lebih baik dibandingkan 

dengan Perusahaan Telekomunikasi Dalam Negeri (PMDN).  

 

Maka berdasarkan hasil analisis pada Bab 4 dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17.0 

diketahui bahwa kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dan perusahaan 

telekomunikasi asing (PMA) terdapat perbedaan kinerja keuangan, dengan hasil bahwa 

perusahaan telekomunikasi asing (PMA) dengan menggunakan current ratio, laverage ratio, 

return on investment (ROI), dan price earning ratio (PER) memiliki kinerja keuangan yang 

lebih baik dibandingkan perusahaan telekomunikasi dalam negeri (PMDN).    

 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 

penelitian 2007-2010, sehingga kesimpulan pada penelitian ini tidak 

dapat berlaku pada perusahaan lokal (PMDN) dan perusahaan modal 

asing (PMA) yang lain . 

2. Penelitian ini hanya menggunakan alat analisis rasio keuangan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan rasio pasar  . 

 

 

 



C. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan lain 

dengan periode penelitian yang berbeda , sehingga dapat melengkapi dan 

mengembangkan hasil penelitian ini. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat analisis rasio 

keuangan selain Current Ratio, Laverage Ratio, Return on Investment, dan Price 

Earning Ratio. 

 

D. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa perusahaan telekomunikasi berstatus 

PMA lebih baik dibandingkan perusahaan telekomunikasi berstatus PMDN, maka diharapkan 

perusahaan telekomunikasi berstatus PMDN dapat lebih memperbaiki kinerja keuangan 

perusahaannya untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan telekomunikasi asing 

yang semakin berkembang di Indonesia. 

 

  

 


