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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian analisis laporan keuangan dalam mengukur 

Return On Investment dan Return On Equity perusahaan PT. Astra Internasional 

Tbk. Periode 2012-2015  dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisa laporan keuangan PT. Astra Internasional Tbk. 

Selama empat tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat diketahui 

neraca PT. Astra Internasional Tbk. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015 mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sedangkan pada laporan 

laba rugi PT. Astra Internasional Tbk. Dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2015 mengalami fluktuasi. 

2. Berdasarkan analisa Return on investment PT. Astra Internasional Tbk. 

Selama empat tahun yaitu dari tahun 2012 sampaikan tahun 2015 dapat 

diketahui bahwa kemampuan perusahaan dalam pengembaliaan atas 

investasi berada pada kondisi yang tidak baik Hal tersebut dapat dinilai 

dari jumlah ROI yang cenderung mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dari tahun 2012-2015 yang  diakibatkan karena penurunan laba 

bersih dan ketidak mampuan manajemen perusahaan dalam meningkatkan 

ROI. Namun jika dilihat dari perbandingan dengan industri sejenis rasio 

Return on investment PT. Astra Internasional Tbk. Menunjukan efektivitas 

perusahaan yang baik. Sedangkan pada perhitungan Return On Equity 



108 

 

 

pada PT. Astra Internasional Tbk. Selama empat tahun yaitu dari tahun 

2012 sampaikan 2015 menunjukan bahwa tingkat pengembalian ekuitas 

berada pada kondisi yang tidak baik hal tersebut menunjukan ketidak 

mampuan manajemen untuk memperoleh ROE. Begitupun dengan Return 

On Equity jika lihat dari dari perbandingan dengan industri sejenis 

menunjukan efektivitas perusahaan yang baik. 

3. Setelah dilakukan analisis Return on investment (ROI) dan Return on 

equity (ROE) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukan 

bahwa nilai ROI dan ROE mengalami penurunan, perubahan besarnya 

nilai ROI dan ROE disebabkan karena penurunan laba bersih yang terjadi 

dari tahun 2012 -2015. Naik turunnya laba bersih tergantung pada 

pendapatan dari penjualan dan besarnya biaya usaha, beban umum dan 

administrasi. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

saran yang dapat peneliti sebagai berikut : 

1. Perusahaan harus dapat meningkatkan volume penjualan dengan 

memanfaatkan aktiva yang sudah dimiliki oleh perusahaan tanpa 

meningkatkan beban dan biaya jangan sampai membiarkan tingkat laba 

bersih menjadi korban dan agar aset yang dimiliki dapat seimbang dengan 

penjualan yang telah dilakukan.  

2. Rasio keuangan menjadi pertimbangan yang mempengaruhi keputusan 

investor dalam melakukan investasi, maka dari itu perusahaan harus lebih 



memperhatikan kinerja keuangan perusahaan terutama yang berkaitan 

dengan Return On Invetsment dan Return On Equity agar lebih 

diperhatikan lagi. 

 


