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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan

PT Astra International Tbk dan anak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2016 dengan menggunakan analisis Sistem

Du Pont (rasio aktivitas dan rasio profitabilitas). Berdasarkan analisis yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis kinerja keuangan PT Astra International Tbk dan anak

perusahaan dengan Sistem Du Pont periode penelitian dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 memiliki nilai net profit margin (NPM), total

assets turnover (TATO), dan return on investment (ROI) mengalami

perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, secara keseluruhan

PT Astra International Tbk dan anak perusahaan yang terdaftar di BEI

memiliki kinerja keuangan yang baik.

2. Berdasarkan analisis Sistem Du Pont dapat diberikan penilaian dari kinerja

PT Astra International Tbk dan anak perusahaan yang terdaftar di BEI

mengalami fluktuatif adalah wajar karena operasional perusahaan tidak

hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam perusahaan tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor dari luar perusahaan seperti naiknya harga bahan

baku produksi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi pada tahun

tersebut.
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3. Faktor utama menurunnya nilai net profit margin (NPM) perusahaan

adalah meningkatnya persentase total beban yang lebih tinggi dari

persentase peningkatan penjualan bersih sehingga laba bersih perusahaan

menurun dan nilai NPM menurun. Faktor utama  menurunnya total assets

turnover (TATO) adalah perusahaan menambah aset dan diiringi oleh

peningkatan penjualan namun persentase penambahan aset perusahaan

lebih tinggi dari persentase peningkatan penjualan. Nilai return on

investement (ROI) lebih dipengaruhi oleh nilai net profit margin (NPM)

perusahaan. Sedangkan nilai return on equity (ROE) dipengaruhi oleh nilai

return on investment (ROI) dan equity multiplier (EM). Namun pada

penelitian ini lebih dominan dipengaruhi oleh nilai return on Investment

(ROI).

4. Pada tahun 2012 hingga 2014, nilai net profit margin (NPM) tertinggi

adalah pada PT Bank Permata Tbk. Pada tahun 2015 adalah PT Astra

Graphia Tbk sedangkan pada tahun 2016 adalah pada PT Astra Agro

Lestari Tbk. Nilai total assets turnover (TATO) dan nilai return on

investment (ROI)  tertinggi adalah pada PT Astra Graphia Tbk yang berarti

PT Astra Graphia Tbk memiliki tingkat perputaran aset yang paling baik

diantara perusahaan lain dalam penelitian serta paling mampu

menghasilkan tingkat pengembalian berupa laba bersih atas aset yang

diinvestasikannya. Sedangkan nilai return on equity (ROE) tertinggi

adalah pada PT Astra Graphia Tbk yang berarti PT Astra Graphia Tbk

paling mampu menghasilkan tingkat pengembalian laba bersih perusahaan

atas ekuitas yang digunakan untuk membiayai total aset perusahaan.



142

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Sistem Du Pont untuk menilai

kinerja keuangan pada PT Astra International Tbk dan anak perusahaan, maka

penulis memberikan masukan atau saran sebagai berikut:

1. Net profit margin (NPM) diharapkan dapat tingkatkan melalui peningkatan

penjualan dengan efisiensi beban yang optimal atau tercapainya penjualan

yang lebih besar dibandingkan dengan beban usaha. NPM juga dapat

ditingkatkan dengan pengurangan dari pendapatan penjualan bersih pada

tingkat tertentu namun dengan adanya pengurangan beban usaha yang

sebesar-besarnya.

2. PT Astra International Tbk dan anak perusahaan diharapkan dapat lebih

memanfaatkan asetnya dalam mencapai target penjualan. Upaya untuk

meningkatkan nilai total assets turnover (TATO) dapat dilakukan dengan

melakukan penambahan aset perusahaan sampai pada tingkat tertentu

diusahakan dengan tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya

atau dengan mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu diusahakan

dengan penurunan atau pengurangan total aset yang sebesar-besarnya.

3. PT Astra International Tbk dan anak perusahaan diharapkan mampu

memanfaatkan laba bersih yang diperoleh dengan maksimal sehingga

mampu mendukung pertumbuhan perusahaan dengan kontribusi atas

seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan.

4. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan mengenai perkiraan atau

prediksi penjualan untuk mampu bertahan dalam kondisi perekonomian
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Indonesia yang berfluktuasi sehingga tidak terjadi penurunan penjualan

perusahaan.

Adapun dibawah ini adalah masukan atau saran yang dapat penulis berikan

kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemilik Perusahaan dan Pihak Manajemen

Pemilik perusahaan dan pihak manajemen hendaknya selalu

mempertahankan dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan

menggunakan rasio-rasio keuangan agar dapat menjaga kepuasan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham,

kreditur, dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, melalui rasio-rasio keuangan

tersebut diharapkan dapat digunakan pemilik perusahaan dan pihak

manajemen dalam hal pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan-

kebijakan di bidang keuangan selanjutnya sehingga mampu menjaga

kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

2. Bagi Investor

Investor sebaiknya menggunakan analisis Sistem Du Pont sebagai dasar

dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat

mengambil keputusan investasi terbaik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas dan

memperbanyak data serta dapat menganalisis secara lebih dalam dan

bervariatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan

pembaruan terhadap data penelitian yang ada dilapangan, sehingga

diperoleh penilaian kinerja keuangan yang terbaik.


