
 
 

100 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Dari hasil  analisis rasio fixed assets turn over pada PT.Sampoerna Agro Tbk 

periode 2013-2017 dapat dikatakan tidak sehat, dilihat  dari setiap tahunnya 

fixed assets turn over cenderung mengalami penurunan adapun peningkatan 

tidak melebihi rata-rata standar industri untuk sektor  pertanian. Karena 

kenaikan dari aktiva perusahaan tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan 

persentase penjualan perusahaan. Meskipun diikuti oleh angka penjualan 

yang semakin bertambah namun persentase pertumbuhannya tidak stabil akan 

mempengaruhi tingkat perputaran aktiva tetap. Kinerja pada PT. Sampoerna 

Agro Tbk menunjukkan dalam pengolahaan aset tetap yang mereka miliki 

belum Optimal, adanya aset tetap yang belum dimanfaatkan secara baik.  

2. Dari hasil rasio Profitabilitas pada PT.Sampoerna Agro Tbk periode 2013-

2017 setelah dihitung pada tahun 2013-2017 ditinjau dari rasio profitabilitas 

ROA PT. Sampoerna Agro Tbk lebih cenderung mengalami penurunan, ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

kurang maksimal dan kurang efisien dalam menjalankan opersionalnya. 

Karena dipengaruhi oleh perolehan laba bersih dari aktiva perusahaan yang 

semakin meningkat. karena perputaran dari fixed assets turn over belum 

efektif dalam penggunaanya  
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3. Tingkat Fixed assets turn over dalam mengukur tingkat Profitabilitas tidak 

berpengaruh terlihat pada periode 2013-2017. Adanya  peningkatan dari  nilai 

fixed assets turn over tidak diimbangi dengan tingkat perolehan return on 

assets. Disebabkan karna PT.Sampoerna Agro Tbk dalam  periode 2013-2017 

fixed assets turn over tidak mencapai standar industri yang di tetapkan setiap 

tahunnya sehingga pemanfaatan dari aset tetap yang dimiliki tidak efektif 

yang berdampak pada volume penjualan dari tersebut berkontribusi bagi 

kondisi keuangan perusahaan dalam memperoleh keuntunga. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa fixed assets turn over berpengaruh terhadap Profitabilitas karena pada 

kenyataanya adanya peningkatan dari fixed  assets turn over tidak 

berpengaruh terhadap tingkat perolehan Profitabilitas. Jika Fixed assets turn 

over efektif pada PT.Sampoerna Agro Tbk maka berpengaruh terhadap 

tingkat perolehan dari Profitabilitas.   
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5.2 Saran 

1. Pihak perusahaan seharusnya bisa mempergunakan aset tetap yang dimiliki 

dengan efektif  agar mencapai standar rata-rata industri sehingga dari hasil 

fixed assets turn over mengahasilkan dana atau laba yang diharapkan oleh 

PT.Sampoerna Agro Tbk untuk menunjang kegiatan dari operasional 

perusahaan dalam menjalan kan usaha. 

2.  Pihak perusahaan diharapkan dalam menggunakan biaya bisa lebih menekan 

biaya secara tepat. Agar laba bersih yang dihasilkan dari pengunaan aset tetap 

dapat memberikan kontribusi yang berdampak baik bagi PT.Sampoerna Agro 

Tbk. 

 

  

 

 

 


