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BAB V 

                                            PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya serta membandingkan teori, maka kesimpulan yang diambil oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya aktivitas perusahaan PT. Arwana Citramulia Tbk kurang 

memuaskan. Hal ini disebabkan arus kas bersih operasi mengalami 

penurunan dari tiga tahun terakhir yang menyebabkan terganggunya kinerja 

perusahaan.  

2. Dari hasil penelitian, dilihat dari analisis laporan arus kas untuk mengukur 

kinerja keuangan masih kurang memuaskan. Dilihat dari hasil arus kas 

bersih dari aktivitas operasi menunjukkan hasil yang negatif.  

3. Berdasarkan perhitungan rasio-rasio, rata-rata rasio pada PT. Arwana 

Citramulia Tbk periode 2011-2015 masih terdapat fluktuasi. Hal ini 

disebabkan rasio yang diperoleh perusahaan masih berada dibawah 1 yang 

berarti perusahaan masih kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya.  

4. Rasio arus kas bersih bebas mengalami hasil yang negatif pada tahun 

terakhir (2015). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan yang drastis pada 

arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. 
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 5.2   Saran 

         Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis mempunyai beberapa saran, yaitu : 

1. Untuk perusahaan, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebaiknya lebih 

ditingkatkan. Terutama pada penerimaan kas dari pelanggan yang 

merupakan pendapatan utama dalam aktivitas operasi, sehingga 

perusahaan mampu memenuhi semua kewajiban yang ditanggung. Serta 

harus tepat dalam mengelola keuangan seperti saat arus kas bersih pada 

aktivitas operasi sedang menurun sebaiknya dana digunakan dalam 

pembelian aktiva sedikit lebih besar dari kewajiban agar hutang tidak 

banyak.  

2. Untuk pihak investor, hendaknya memperhatikan bagaimana kualitas 

perusahaan yang akan dijadikan sebagai objek investasi serta 

memperhatikan hal-hal seperti laba per saham yang dimiliki perusahaan. 

Seorang investor harus mengetahui apa resiko dan keuntungan jika 

investor menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannya. Hal tersebut seperti memilih perusahaan yang 

berbeda, serta penggunaan rasio-rasio yang lebih umum agar dapat 

diperoleh kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan. 

 


