BAB V
Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tanggung jawab perseroan
terbatas terhadap pemilik saham (Study Kasus PT. Bumi Laksmana Jaya)
maka Penulis Dapat menyimpulkan Hal-Hal Berikut:
1. PT. Bumi Laksmana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah, belum
mampu menjalankan fungsinya sebgai BUMD yang seharusnya mampu
member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk
pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Pasal 5 Ayat (1). Selain
itu PT. BLJ juga belum mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan
dibentuknya PT tersebut sebaagaimana yang di atur dalam Perda Nomor
46 Tahun 2001 tentang Pembentukan PT. Bumi Laksmana Jaya yaitu
untuk ikut serta meningkaatkan Perekonomian Daerah. Karena PT BLJ
belum mampu mempertanggung jawabkan modal yang diberikan
pemerintah daerah atau belum mampu menghasilkan deviden untuk
pemilik saham.
2. Factor pendukung dan Penghambat PT. Bumi Laksmana Jaya Dalam
menghasilkan deviden untuk pemilik saham
a. Faktor Pendukung PT. Bumi Laksmana Jaya Dalam menghasilkan
deviden

Berdasarkan Penelitian dan analisa penulis dalam pembahasan ada dua
factor yang menjadi pendukung PT. BLJ dalam menjalankan
usahanya:
1) Adanya dukungan modal yang besar dari pemerintah daerah
sehingga meskipun PT. BLJ cenderung mengalami kerugian
namun Tetap bisa beroperasi.
2) Adanya

kemudahan

dibidang

administrasi

yang

diberikan

pemerintah terhadap PT. BLJ, kemudahan yang dimaksud berupa
kemudahan peruses-peroses pendapatan izin untuk melakukan
kegiatan usaha maupun berupa surat rekomendasi dari pemerintah
apabila PT. BLJ akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan
lainya.
b. Faktor Penghambat PT. BLJ Dalam menghasilkan deviden untuk
pemilik saham
Adapun fakto yang menjadi penghambat yaitu;
1) Manajemen usaha yang kurang baik
2) Kurang produktifnya usaha-usaha yang selama ini dijalankan oleh
PT. Bumi Laksmana Jaya
3) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mampu
menggali potensi-potensi usaha yang ada di Kabupaten Bengkalis

4) Luasnya cakupan usaha yang diberikan Pemerintah Daerah
terhadap PT. Bumi Laksmana Jaya sehingga dalam menjalankan
usahanya tidak bisa fokus terhadap lapangan usaha tertentu.
3. Upaya yang Dilakukan PT Bumi Laksmana Jaya Dalam menghasilkan
deviden untuk pemilik saham
Upaya yang dilakukan PT. BLJ yaitu;
a. Melepaskan usaha-usaha yang bersifat Pelayanan Publik
b. Merubah manajemen dan strategi usaha
B. Saran
Berdasarkan analisa penulis maka ada beberapa hal yang harus dilakukan PT.
Bumi Laksmana Jaya:
1) Diadakan Perubahan manajemen Pada perusahaan secara lebih serius
2) Dalam pemilihan Bidang usaha yang akan dikerjakan haruslan lapangan
usaha

yang

Produktif

dan

efektif

sehingga

perusahan

mampu

membukukan keuntungan
3) Hasus selektif dalam peningkatan tenaga kerja/SDM, dengan tenaga kerja
yang kompeten tentunya suatu perusahaan akan lebih cepat maju
4) Pemerintah harus membatasi lapangan usaha yang diberikan kepada PT.
Bumi laksmana jaya, sehingga PT. BLJ bisa memfokuskan diri tentang
arah Lapangan usaha Perusahaanya.

