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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat mengambil 

kesimpulan  tentang perilaku dan kinerja PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambaran perilaku PT Pegadaian (Persero) adalah dengan melakukan 

diversifikasi produk dan periklanan. Karena pada dasarnya PT Pegadaian 

(Persero) mempunyai struktur pasar monopoli dengan diperkuat oleh 

peraturan pemerintah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, 

baik secara konvensional maupun syariah, dengan demikian PT 

Pegadaian (Persero) tidak perlu melakukan diversifikasi produk dan 

periklanan karena memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Gambaran kinerja PT Pegadaian (Persero) berdasarkan KEPMEN-

100/MBU/2002 berdasarkan laporan keuangan tahun 2009-2014 bila 

diukur menggunakan rasio lancar menunjukkan kinerja yang sangat sehat. 

Kemudian bila diukur dengan cash rasio menunjukkan rasio yang tidak 

sehat. Lalu apabila diukur menggunakan return on equity menunjukkan 

kinerja yang sangat sehat. Jika kemudian diukur dengan return on 

investment ratio kinerja keuangan perusahaan menunjukkan sehat. diukur 

dengan menggunakan total asset turnover menunjukkan kinerja yang 

kurang sehat. Bila diukur dengan menggunakan perputaran persediaan 

menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan bila diukur dengan 

menggunakan collection periods meenunjukkan kinerja yang sangat sehat. 

bila diukur dengan menggunakan rasio modal sendiri terhadap total aktiva 

menunjukkan kinerja yang cukup sehat.Berdasarkan hasil analisa 

diketahui bahwa kesehatan keuangan PT Pegadaian (Persero) berdasarkan 

Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor 100 Tahun 2002 

adalah pada tahun 2009 & 2014 berada pada klasifikasi sehat predikat A 
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sedangkan pada tahun 2010 sampai tahun 2012 berada pada klasifikasi 

sehat predikat AA.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka ada beberapa saran 

yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan para pegawai bisa fokus saat melakukan kegiatan promosi 

produk supaya lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Kemudian diharapkan 

agar manajemen dapat mengatur beban iklan dan promosi dengan baik 

dan menyesuaikan kembali jadwal penayangan iklan terutama pada 

stasiun TV yang telah diajukan penyiarannya.  

2. Untuk meningkatkan jumlah kas serta meningkatkan jumlah modal 

sendiri yang dimiliki oleh perusahaan, disarankan agar manajemen 

mengatur ulang jangka waktu gadai yang selama ini 4 bulan (120 hari) 

menjadi lebih singkat agar pengembalian pinjaman dari nasabah cepat 

menjadi kas kembali. Selain itu juga untuk barang jaminan gadai yang 

telah masuk periode lelang agar segera dilakukan penjualan lelang agar 

hasil penjualan lelang tersebut bisa menjadi kas.  

3. Perusahaan diharapkan dapat mengelola seluruh sumber daya yang ada 

agar keuntungan yang didapat besar sehingga jumlah laba ditahan juga 

akan besar. Dengan besarnya laba ditahan maka akan meningkatkan 

jumlah modal sendiri yang nantinya akan meningkatkan nilai rasio modal 

sendiri terhadap total aktiva.  

4. Membuat produk gadai dengan jangka waktu yang lebih singkat menjadi 

salah satu solusi meningkatkan nilai perputaran aktiva. Selain itu, 

membuat produk baru diluar core bisnis Pegadaian (Gadai dan 

Pembiayaan) yaitu dengan mengoptimalkan aktiva lainnya seperti tanah, 

bangunan, kendaraan guna menghasilkan laba bagi perusahaan juga dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan nilai perputaran aktiva.  

5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun serta 

menambahkan peggunaan rasio-rasio keuangan yang lain untuk  

mengukur kinerja keuangan perusahaan agar hasil analisa yang diperoleh 

dapat lebih baik. 
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