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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan permasalahan yang dilakukan 

dapat diambil kesimpulan sebagai bahwa analisis laporan keuangan pada divisi 

Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia pada periode tahun 2007 sampai tahun 

2011 yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas 

menunjukan informasi kinerja sebagai berikut : 

a. Likuiditas divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia selama lima 

tahun menunjukan kondisi  dimana kemampuan perusahaan dalam 

menjamin hutang lancarnya mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi akibat 

adanya kenaikan hutang lancar pada tahun 2008 dengan diikuti kenaikan 

pada aktiva namun tidak sebesar kenaikan hutang, yang menyebabkan 

penurunan laba perusahaan. Ini dapat terlihat dalam laporan keuangan 

perusahaan dimana pada tahun 2010 laba perusahaan mengalami 

penurunan. 

b. Kondisi solvabilitas divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia sama 

halnya dengan kondisi likuiditas yaitu mengalami penurunan  dimana 

aktiva dan ekuitas perusahaan dijamin dengan hutangnya. Kondisi ini 

disebabkan pada adanya peningkatan total hutang yang signifikan pada 

tahun 2008 sebesar Rp 5.730.306.519,96 yang dapat dilihat dari laporan 

keuangan 2008. 

c. Profitabilitas  divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia mengalami 

penurunan dari tahun 2007 sampai 2010, namun di tahun 2011 keadaan 

profitabilitas yang mengalami kenaikan walaupun perusahaan masih dalam 

keadaan rugi. Kondisi ini disebabkan adanya kenaikan penjualan yang 

menunjukan bahwa perusahaan efektif mengenai penggunaan ekuitas 

maupun aktiva perusahaan untuk kegiatan operasionalnya dalam 

menghasilkan laba bersihnya. 

 



 
 

61 
 

5.2  Saran  

Dalam menganalisa kinerja laporan keuangan divisi Aerostructure PT. 

Dirgantara Indonesia, penulis memilih tiga rasio yaitu likuiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas karena ketiga rasio yang paling tepat untuk melihat kinerja 

perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan baik suku cadang 

maupun  pesawat. Ketiga rasio ini sudah dapat menjabarkan bagaimana kinerja 

laporan keuangan divisi Aerostructure. Saran dari hasil analisis dan pembahasan 

permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Likuiditas dan solvabilitas divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia 

selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan oleh hutang usaha yang terus menerus meningkat, oleh 

karena itu alangkah baiknya apabila perusahaan melunasi dan mengurangi 

hutang kepada pihak eksternal dengan cara memperluas pemasaran dan 

meningkatkan penjualan sehingga hasil penjualan bisa untuk menutupi hutang. 

 

2. Profitabilitas divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia selama periode 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan dan yang 

terburuk di tahun 2010 karena di tahun 2010 perusahaan mengalami kerugian. 

Penulis menyarankan agar perusahaan memperluas pemasaran dan 

meningkatkan penjualan agar perusahaan bisa menutupi semua kerugian yang 

masih tersisa di tahun 2011 dan melunasi hutang dari tahun sebelumnya. 

Perusahaan juga sebaiknya meminimalkan pengeluaran dan biaya sehingga 

tidak terus meningkat dari tahun ke tahun dan bisa meningkatkan laba bersih. 


