
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kinerja keuangan PT. Astra Agro Lestari dikaji dari: 

1. Rasio Likuiditas melalui indikator current ratio keadaan 

perusahaan berada dalam kriteria “baik” dan quick ratio 

keadaan perusahaan berada dalam kriteria “sangat kurang”, 

dimana perusahaan tidak mampu mengembalikan hutang 

jangka pendek dengan melalui aktiva lancarnya. 

2. Rasio Solvabilitas melalui indikator debt to assets ratio dan 

debt to equity ratio keadaan kinerja keuangan perusahaan 

berada dalam kategori “sangat baik” yang berarti perusahaan 

mampu memenuhi kewajibannya dari segi asset maupun 

permodalan. 

3. Rasio Profitabilitas melalui indikator gross profit margin, dan 

return on investment keadaan perusahaan berada dalam kriteria 

“sangat baik”. Namun, melaui indikator net profit margin dan 

return on equity keadaan kinerja keuangan perusahaan berada 

dalam kriteria “cukup”, dimana perusahaan kurang mampu 

menghasilkan laba melalui perputaran aktiva maupun 

menghasilkan keuntungan melalui modal sendiri secara stabil. 

 

 



4.2 SARAN 

Setelah melakukan analisis data dan membuat kesimpulan, maka ada 

beberapa saran yang diberikan: 

1. Untuk meningkatkan tingkat likuiditas PT. Astra Agro 

Lestari Tbk dalam kemampuan mengembalikan hutang 

jangka pendeknya maka perusahaan harus lebih 

mengikatkan aktiva lancarnya. Hal serupa juga bisa 

dilakukan perusahaan dengan mengurangi jumlah hutang 

lancarnya atau juga dengan mengurangi penjualan kredit, 

menagih jumlah piutang tidak lancar yang nominalnya 

besar, meningkatkan target penjualan dan melakukan 

pengurangan pada asset tidak lancar lainnya pun bisa 

menjadi langka untuk perusahaan dalam mingkatkan tingkat 

likuiditasnya. 

2. Kinerja keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk sangat baik 

maka untuk mempertahankan kondisi tersebut diharapkan 

perusahaan dalam mengelolah keuangan sebaiknya dengan 

melakukan manajemen utang yang baik dan mengurangi 

tingkat solvabilitas perusahaan agar tidak beresiko. Hal ini 

bisa dilakukan dengan menghindari utang yang berlebihan, 

memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang, dan tetap 

mempertahankan pembayaran utang. 



3. Untuk meningkatkan profitabilatas PT Astra Agro Lestari 

Tbk dengan melakukan efisiensi dalam hal beban produksi 

atau pun sebab lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat 

laba bersih. Beban pokok pendapatan yang meningkat 

berpengaruh mengurangi tingkat laba sehingga tingkat 

keuntungan perusahaan pun berkurang. Jumlah 

pengurangan beban produksi akan berpengaruh pada 

pendapatan bersih perusahaan. Perusahaan dalam hal ini 

pihak manajemen sebaiknya berupaya melakukan 

pengontrolan terhadap kegiatan operasional sehingga dapat 

meningkatkan efisisen operasi perusahaan yang pada 

gilirannya akan meningkatkan laba dan keuntungan 

perusahaan. 

 


