
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis atas rasio laporan keuangan serta 

perbandingannya selama periode 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006, 

maka penulis menarik kesimpulan mengenai kondisi PT. Ciptaartha Grahamulia 

sebagai berikut : 

1. Kondisi keuangan perusahaan diteliti melalui perhitungan rasio likuiditas, 

leverage, aktivitas, dan profitabilitas periode 2005 – 2006. 

2. Dilihat dari hasil perhitungan secara umum dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan keuangan PT. Ciptaartha Grahamulia tergolong cukup baik, 

walaupun pada periode 31 Desember 2005 rasio keuangan memiliki nilai yang 

lebih rendah dibandingkan dengan periode 31 Desember 2006, terutama pada 

rasio profitabilitas yang disebabkan tingginya harga pokok produksi, sehingga 

terjadi penurunan pada laba bersih perusahaan. Namun, hal tersebut dapat 

diatasi dilihat dari peningkatan yang terjadi pada periode 31 Desember 2006. 

3. Analisis Rasio yang di capai oleh perusahaan pada tahun 2005 – 2006 adalah 

sebagai berikut : 

a.  Dilihat dari sisi likuiditas kebijakan perusahaan dalam hal investasi pada 

aktiva    

     lancar, yaitu tingginya proporsi aktiva lancar dibanding hutang lancar 

membuat            

     kondisi keuangan PT. Ciptaartha Grahamulia sangat likuid. 

b.  Terlihat dalam perhitungan rasio leverage PT. Ciptaartha Grahamulia pada 

tahun   

     2006 proporsi modal sendiri PT. Ciptaartha Grahamulia mengalami 

peningkatan    

yang berarti perusahaan telah mampu membiayai aktiva perusahaan 

dengan modal sendiri. 
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c.  Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

perusahaan   

   dalam mengerjakan sumber dananya. Pada PT. Ciptaartha Grahamulia 

dapat    

   dilihat bahwa pada tahun 2006 terjadi penurunan Average Collection 

Period, hal    

   ini disebabkan adanya kebijakan untuk memberikan tenggang waktu lebih 

lama   

   untuk menerima atau menyelesaikan pembayaran piutang terhadap 

pelanggan    

   yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, secara 

keseluruhan   

   perusahaan dapat dikatakan telah berjalan efektif dalam menggunakan 

sumber   

   dananya. 

d.   Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba   

      selama satu periode. Kondisi rasio profitabilitas perusahaan pada tahun 

2005 –   

      2006 mengalami peningkatan yang cukup baik, dengan demikian PT. 

Ciptaartha  

      Grahamulia dapat dikatakan memiliki management yang efektif. 

 

5.2 Saran 

 Pada dasarnya secara keseluruhan PT. Ciptaartha Grahamulia telah 

menyajikan laporan keuangan yang cukup baik. Walaupun demikian penulis akan 

memberikan masukan atau sedikit saran pada perusahaan. 

 Dari hasil perhitungan yang penulis lakukan bahwa PT. Ciptaartha 

Grahamulia telah menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan baik, 

namun pada tahun 2005 terjadi penurunan pada laba bersih, hal ini disebabkan 

tingginya harga pokok produksi pada tahun 2005. Untuk itu penulis menyarankan 
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agar perusahaan dapat menekan biaya operasional produksi, walaupun pada 

dasarnya perusahaan telah mampu menutupi biaya tersebut serta dengan 

meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan atau pendapatan lainnya, sehingga 

penurunan laba dapat dihindari. 

 

 


