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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas. Ada lima laporan dalam proses akuntansi yang terdiri

dari laporan posisi keuangan, laporan laba Komprehensif, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Para pemaka ilaporan keuangan,

terutama investor dan kreditor yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada

bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan rasio keuangan maka dapat kita ketahui

bahwa dari segi likuiditas perusahaan yang diukur dengan current rasio kinerja

keuangan perusahaan masih kurang baik walau pun pada tahun 2009 – 2010

perusahaan likud. Namun tahun seterusnya perusahaan tidak mampu menekan nilai

aktiva lancar. begitu juga diukur dengan quick ratio selama lima tahun terahir

mengalami fluktuasi setiap tahunya. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan

bahwa kinerja perusahaan dari segi likuiditas masih kurang baik. Karena belum bisa

sepenuhnya menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu

menutupi hutang lancar.

Dilihat dari segi solvabilitas perusahaan yang diukur dengan debt to equity

ratio, debt to asset ratio, time interest earned kinerja keuangan perusahaan bisa

dikatakan kurang baik. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk
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memenuhi semua kewajibannya, untuk melunasi seluruh hutangnya yang ada dengan

menggunakan seluruh aset yang dimilikinya apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi.

Dilihat dari aktivitas perusahaan yang diukur dengan perputaran aktiva, perputaran

aktiva tetap secara garis besar kinerja keuangan perusahaan sudah baik. Karena

volume penjualannya sudah bisa mencapai rata – rata industri. Dilihat dari segi

kualitas laba secara garis besar kinerja keuangan kurang baik. Karena belum mampu

menggunakan modal dengan baik dan pengendalian harga pokok yang kurang efisien

sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam

menghasilkan laba.

Dilihat dari Rasio Pasar, EPS nilai perusaan selama lima tahun kurang baik

karena berada dibawah rata – rata industry.  Perusahaan  dianggap lebih berisiko dari

pada yang lain. Karena memiliki prospek pertumbuhan yang lebih buruk. Tetapi nilai

buku menunjukan perusahaan memiliki nilai yang baik, niai persusahaan baik karena

berada diatas rata – rata industry. Perusahaan dengan tingkat  pengembalian ekuitas

yang relative tinggi biasanya menjual dengan perkalian  nialai buku yang lebih besar

jika dibandingkan dengan perusahaan yang pengembaliannya  rendah.

Analisis Du Pont

Berdasarkan perbandingan selama enam tahun maka dapat dikatakan bahwa

kinerja PT Asiaplast Industries Tbk, paling bagus pada tahun 2009 dan terendah pada

tahun 2013.

6.2 Keterbatasan Penelitian
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Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan

yaitu, penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada satu perusahaan

industri saja, sehingga belum dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

6.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran dari

penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan emiten hendaknya perusahaan meningkatkan kinerja

keuangan perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada

perusahaan tersebut. Dan perusahaan juga harus lebih memperhatikan

kegiatan operasional perusahaan lebih cermat lagi terutama dalam penggunaan

modal, pemakain aktiva lancar. Selain dari itu perusahaan juga harus efisien

dalam pengendalian harga pokok penjualan supaya perusahaan bisa

memperoleh laba yang maksimum.

2. Bagi investor, dalam memberikan penilaian terhadap suatu perusahaan sebaiknya

juga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan selain

kualitas laba, aktivitas perusahaan.

3. Bagi penelitian selanjutnya, menambah kategori perusahaan yang dijadikan

sampel penelitian, misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.
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