
BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  analisis  struktur  aset  dalam

mengukur  aktivitas  dan  profitabilitas  perusahaan  (studi  kasus  pada  sektor

peralatan rumah tangga yang terdaftar di BEI). Untuk pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulan sebagai berikut :

a. Hasil  perhitungan  terlihat  bahwa  struktur  aset  perusahaan  ditinjau  dari

rata-rata  industri  perusahaan sub sektor peralatan rumah tangga periode

2015-2016 untuk Receivable Turn Over Ratio  mengalami penuruan yang

berdampak kurang baik bagi perusahaan. Pada Inventory Turn Over Ratio

mengalami peningkatan nilai rata-rata industri yang berdampak baik bagi

perusahaan.  Sedangkan  Working  Capital  Turn  Over  Ratio  mengalami

penurun nilai.  Pada  Total Assets Turn Over Ratio  mengalami penurunan

pula.pada Fixed Assets Turn Over Ratio mengalami penurunan nilai rata-

rata  industri  pula.  Sedangkan  Return  On  Assets  Ratio  mengalami

peningkatan  nilai  dari  rat-rata  industri  yang  berdampak  baik  bagi

perusahaan.. 

b. Pada periode 2016 hingga 2017 nilai  rata-rata industri  pada  Receivable

Turn  Over  Ratio  mengalami  kenaikan  nilai  dari  rata-rata  industri.
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Sedangkan untuk Inventory Turn Over Ratio mengalami penurunan nilai.

Pada  Working  Capital Turn  Over  Ratio  mengalami  pada  rata-rata

industri.perhitungan oleh  Total Assets Turn Over Ratio  tidak mengalami

perubahan nilai,  yang dapat  dikatakan sama dengan tahun sebelumnya.

Pada perhitungan Fixed Assets Ratio mengalami keadaan penurunan nilai.

Sedangkan untuk perhitungan Return On Assets Ratiomengalami kenaikan

rata-rata industri yang berdampak baik bagi perusahaan..

c. Perusahaan sub sektor peralatan rumah tangga pada periode 2015 hingga

2017  ini  PT.  Integra  Indocabinet  Tbk  emngalami  peningkatan  pada

perhitungan Receivable Turn Over Ratio, Working Capital Turn Over dan

Fixed  Assets  Turn  Over.dan  mengalami  keadaan  flukturatif  pada

perhitungan Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over  dan Return On

Assets.pada  PT.  Chitose  Internasional  Tbk  mengalami  flukturatif  pada

Receivable  Turn Over  ratio,  Inventory  Turn Over  Ratio dan  Retun On

Assets  danmengalami penurunan pada perhitungan Working Capital Turn

Over Ratio, Total Assets Tun Over Ratiodan Fixed Assets Ratio.sedangkan

pada PT. Kedaung Indah Can Tbk mengalami  keadaan flukturatif  pada

perhitungan  Receivable  Turn  Over  Ratio,  Inventory  Turn  Over  Ratio,

Working Capital Turn Over,Fixed Assets Turn Over Ratiodan  Return On

Asset,  dan  mengalami  penaikan  pada  Total  Assets  Turn  Over  Ratio.

Selanjutnya  PT. Langgeng  Makmur  Industri  Tbk mengalami  flukturatif

rata-raat industri pada perhitungan Receivable Turn Over Ratio, Inventory
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Turn  Over  Ratio,Fixed  Assets  Turn  Over  Ratio dan  Return  On  Assets

Ratio, dan mengalami penurunan pada perhitungan Working Capital Turn

Over, Total Assets Turn Over Ratio. Akan tetapi perusahaan ini mengalami

kenaikan pada perhitungan Return On Aseets Ratio.

d. Penelitian ini pada empat perusahaan sub sektor peralatan rumah tangga

tentang analisis struktur aset dalam mengukur aktivitas dan profitabilitas

perusahaan ini menemukan bahwa yang memiliki struktur aset yang baik

dalam penggunaaannya aalah PT. Integra Indocabinet. Karena perusahaan

ini  dapat  melalui  rata-rata  industri  yang  ada,  karena  daripada  itu

perusahaan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  perusahaan  yang   mempunyai

struktur aset yang baik dan menghasilkan laba yang baik pula. Akan tetapi

perushaan  yang  memiliki  struktur  aset  yang  kurang  mengoptimalkan

dalam  menggunakannya  adalah  PT.  Langgeng  Makmur  Industri  Tbk.

Karena  perusahan  ini  jauh dari  rata-rata  industri,  dan  memiliki  kinerja

keuangan perusahaan yang kurnag baik.

5.2   Saran

Beberapa  saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  berdasarkan analisis  yang

telah dilakukan adalah:
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a. Bagi pihak peralatan rumah tangga yang terdaftar di BEI dalam penelitian ini

dapat  memberikan  infomasi  dan  wawasan  akan  ilmu  pembelajaran  yang

didapatkan. Dan pendanaan yang telah tersedia tersebut diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan perusahaan serta dapat menciptakan struktur aktiva yang

optimum.

b. Bagi pihak lain penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawaasan

akan  struktur  aktiva  pada  perusahaan  dan  dalam  menjalakan  pengelolaan

manajemen keuangan secara efektif dan efisien dan menggunakan alat ukur

rasio  aktivitas  dan  profitabilitas  yang  diaplikasikan  pada  perusahaan-

oerusahaan lainnya.

c. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperbaiki  dan  memperluas

penelitian  ini  sehingga  dodapatkan informasi-informasi  yang lebih  lengkap

akan perhitungan-perhitungan yang digunakan untuk struktur aktiva.


