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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

          Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian Analisis Rasio Keuangan 

sebagai salah satu dasar penilaian kinerja keuangan pada PT Adaro Tbk adalah 

sebagai berikut : 

a. Rasio likuiditas PT Adaro Tbk bila dilihat dari current ratio dan quick ratio 

dari tahun 2007, 2008, dan 2009 terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sudah 

baik. Namun bila dilihat secara keseluruhan rasio likuiditas PT Adaro Tbk 

yang paling baik ada di tahun 2009. 

b. Rasio struktur modal dan solvabilitas PT Adaro Tbk dari tahun 2007 sampai 

tahun 2009 kurang begitu baik. Hal ini terlihat dari total debt to equity ratio 

dan debt ratio yang tinggi, artinya perusahaan lebih banyak menggunakan 

komponen hutang dalam penyediaan dananya. Namun karena times interest 

earned yang tinggi maka tingkat kepercayaan kreditur terhadap 

perusahaanpun  masih tetap relatif tinggi.  

c. Rasio aktivitas PT Adaro Tbk terdiri  dari penilaian atas aktiva, piutang, dan  

persediaan. Untuk aktiva perusahaan kurang baik, hal itu terlihat dari total 

asset turnover yang rendah, sehingga perusahaan kurang produktif dalam 

memanfaatkan aktivanya. Untuk piutang perusahaan telah mengelolanya 

dengan baik, hal ini terlihat dari account receivable dan   average      collection 
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period yang ideal. Untuk persediaan perusahaan sudah sangat baik, hal itu 

terlihat dari inventory turnover yang sangat tinggi sehingga dapat 

meningkatkan penjualan, serta average age of inventory yang singkat sehingga 

persediaan sangat likuid dan dapat menghemat biaya gudang. Namun bila 

dilihat secara keseluruhan rasio aktivitas PT Adaro Tbk yang paling baik ada 

di tahun 2009. 

d. Rasio profitabilitas PT Adaro Tbk dari tahun 2007, 2008, dan 2009 terus 

mengalami peningkatan, berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari gross profit margin, net profit 

margin, return on asset, return on equity, dan earning per shares yang terus 

meningkat tiap tahunnya sehingga dapat menarik bagi calon investor untuk 

menanamkan modalnya. Namun bila dilihat secara keseluruhan rasio 

profitabilitas PT Adaro Tbk yang paling baik ada di tahun 2009. 

 

5.2 Saran 

          Saran yang peneliti ajukan sehingga dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang adalah 

a. Untuk memperbaiki struktur modal dan solvabilitasnya, sebaiknya perusahaan 

tidak terlalu banyak menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari 

hutang jangka panjang. 

b. Untuk memperbaiki rasio aktivitasnya, sebaiknya perusahaan mengelola 

aktiva yang dimilikinya dengan efektif dan efisien, perlu diadakan manajemen 

pengelolaan aktiva, agar aktiva yang ada didalam perusahaan dapat 

bermanfaat dengan baik. 


