
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan. 

5.1.1 Kesimpulan Atas Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Dirgantara 
Indonesia (Persero). 

  Penyajian atas laporan keuangan yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia  

(Persero) telah memadai karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

Adapun laporan keuangan yang dibuat PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

diantaranya adalah neraca dan laporan laba rugi. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

menyajikan neraca dalam bentuk vertikal (report form) yang penyusunannya diawali 

dari harta, kewajiban, dan modal sehingga dapat diperbandingkan antara pos-pos di 

dalam neraca tersebut. Untuk laporan laba rugi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

menyajikannya dalam bentuk multiple step, sehingga baik penghasilan maupun beban 

dipisahkan secara terperinci. 

 
5.1.2 Kesimpulan Penilaian Kondisi PT Dirgantara Indonesia (Persero) 

Dengan Menggunakan Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas 
Dan Rentabilitas.  
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwa penilaian kondisi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan menggunakan 

rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar yang lebih 

besar dari utang lancarnya, walaupun pada tahun 2003 mengalami penurunan yang 

disebabkan menurunnya kas dan setara kas dan persediaan tetapi pada tahun 2004 

mengalami kenaikan yang disebabkan naiknya piutang usaha, kas dan setara kas dan 

juga persediaan, lalu di tahun 2005 mengalami penurunan yang disebabkan turunnya 

penanaman sewa guna usaha dan piutang usaha, namun demikian secara umum 

kondisi likuiditas PT Dirgantara Indonesia (Persero) cukup baik dan berada dalam 

posisi likuid. 



Kondisi PT Dirgantara Indonesia (Persero) secara keseluruhan dengan 

menggunakan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki 

modal yang cukup untuk menjamin utangnya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dan juga jumlah aktiva yang dimiliki lebih kecil daripada jumlah utangnya 

yang berarti perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, ini 

terlihat dari persentase rasio yang selalu turun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 

2005 sehingga dapat dikatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam 

keadaan kurang baik dan berada dalam posisi insolvabel. 

Rasio Aktivitas pada inventory turnover tahun 2004 mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 0,67 kali yang disebabkan naiknya harga pokok penjualan 

dibandingkan tahun 2003 yang hanya berputar sebesar 0,64 kali, tetapi pada tahun 

2005 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 0,65 kali yang disebabkan oleh 

turunnya harga pokok penjualan. 

Sedangkan receivable turnover pada tahun 2003 berputar sebesar 1,45 kali, 

lalu di tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,58 kali, dan di tahun 2005 

mengalami kenaikan juga menjadi 1,66 kali, kenaikan dari tahun 2003 sampai dengan 

2005 disebabkan kenaikan penjualan perusahaan. 

 Dan pada tahun 2004 total assets turnover mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 0,28 kali dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya berputar sebesar 0,25 

kali yang disebabkan oleh kenaikan penjualan perusahaan dan penurunan total aktiva, 

tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,26 kali yang 

disebabkan penurunan penjualan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan dapat dikatakan berjalan efektif dalam mengerjakan sumber 

dananya walaupun mengalami fluktuasi pada total asset turnover dan inventory 

turnover pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. 

Rasio Rentabilitas PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tahun 2004 dalam 

mendapat gross profit mengalami kenaikan menjadi sebesar 17,94% dibandingkan 

dengan tahun 2003 yang hanya mendapatkan 10,92 % yang disebabkan naiknya laba 



bruto perusahaan tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sebesar 

13,82 % yang disebabkan oleh turunnya penjualan dan harga pokok penjualan. 

Sedangkan dalam net profit margin, perusahaan mendapatkan rugi bersih pada 

tahun 2003 sebesar -29,12% dan 2004 sebesar -0,354%  karena penurunan rugi 

bersih, tetapi pada tahun 2005 perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 0.533% 

yang disebabkan naiknya laba bersih perusahaan. 

Dan pada tahun 2003 return on investment mengalami rugi bersih sebesar       

-7,35% lalu pada tahun 2004 dapat rugi bersih menjadi sebesar -1.01% yang 

disebabkan turunnya total aktiva dan pada tahun 2005 mendapatkan laba bersih 

sebesar 0,139%  yang disebabkan kenaikan laba bersih dan penurunan piutang lain-

lain. Sehingga dapat dikatakan perusahaan belum cukup memperoleh laba yang 

diinginkannya dengan kemampuan dan sumber yang ada. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kerja praktik dan hasil pembahasan yang penulis lakukan, 

maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan sebaiknya melakukan 

pengelolaan persedian dengan lebih efektif agar tidak terjadi penumpukan 

persedian (overstock). 

2. Untuk meningkatkan solvabilitas yang dijamin oleh ekuitas, perusahaan 

dapat melakukan revitalisasi melalui negosiasi perusahaan hutang jangka 

pendek menjadi hutang jangka panjang, agar pemenuhan atas seluruh 

kewajiban perusahaan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

3. Untuk mencapai laba yang optimal sebaiknya perusahaan memperkecil 

beban perusahaan dan meningkatkan penjualan. 

 


