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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas. 

Setelah itu melakukan rekapitulasi dan melakukan rangking sehingga dapat 

mengetahui kinerja keuangan mana yang terbaik dari ke 13 perusahaan Food and 

Beverage pada tahun 2012-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Pengaruh rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada 

perusahaan Food and Baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2015. Maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Analisis Rasio Likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat 

rata-rata mengalami hasil yang dfluktuasi selama tahun penelitian. Dalam 

hal ini dikatakan tingkat likuiditas perusahaan dalam kondisi masih kurang 

baik. Tetapi sudah dikatakan cukup baik karena secara menyeluruh nilai 

rasio Likuiditas pada perusahaan Food and Baverage cukup mampu untuk 

memenuhi standar rasio keuangan. Dengan hasil yang demikian maka 

perusahaan food and baverage dalam mengelola operasional perusahaan 

dibilang mengalami kesuksesa. Dari hasil rasio likuiditas memeprlihatkan 

bahwa PT. Delta Djakarta Tbk merupakan perusahaan yang kinerja 

keuangannya terbaik. 
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2. Analisis Rasio Solvabilitas yang terdiri dari rasio hutang terhadap modal 

dan rasio hutang terhadap total asset. Setelah dilihat hasil dan dianalisis 

rata-rata setiap tahun penelitian mengalami fluktuasi. Dalam hal ini 

perusahaan food and beverage pada tingkat solvabilitas berada dalam 

kondisi yang baik. Karena perusahaan food and beverage menunjukan 

adanya kemampuan untuk membayar kewajibannya apabila perusahaan 

dilikuidasi. Dari hasil rasio solvabilitas memperlihatkan PT. Delta 

Djakarta Tbk menunjukan kinerja keuangannya yang terbaik. 

3. Analisis Rasio Aktivitas yang terdiri dari perputaran total asset, perputaran 

aktiva tetap, rata-rata umur piutang, dan perputaran persediaan. Jika dilihat 

dari rata-rata seluruhnya maka perusahaan food and baverage menunjukan 

adanya tingkat efektifitas dalam menggunakan sumber dayanya. Dari 

perhitungan rasio aktivitas menunjukan bahwa PT Sekar Bumi Tbk 

memiliki kinerja keuangan yang terbaik. 

4.  Analisis Profitabilitas yang terdiri dari return on asset (ROA), profit 

margin, return on equity (ROE) rata-rata mengalami penurunan dalam 

setiap tahun penelitian. Hal ini menunjukan bahwa tingkat profitabilitas 

perusahaan masih dalam kondisi kurang baik, karena nilai rata-rata rasio 

profitablitias pada perusahaan food and beverage masih menunjukan 

kurang maksimal dalam menghasilkan laba perusahaan dan meningkatkan 

nilai saham. Dari hasil rasio solvabilitas memperlihatkan PT. Delta 

Djakarta Tbk menunjukan kinerja keuangannya yang terbaik. 
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5.  Dilihat dari seluruh rasio keuangan yang digunakan memperlihatkan 

bahwa yang menempati peringkat terbaik yaitu PT. Delta Djakarta Tbk 

(DLTA) mempunyai kinerja keuangan yang terbaik diantara ke tiga belas 

perusahaan food and beverage  lainnya.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan mengenai pengaruh 

Pengaruh rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan 

Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2015,.maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi 

para investor atau calon investor, bagi perusahaan, bagi akademisi maupun 

bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor  

Bagi para investor sebaiknya menggunakan analisis rasio keuangan 

sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga para investor dapat menambahkan modal kepada 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang terbaik. 

2. Bagi Calon Investor 

Dari hasil penelitian ini, diharpakan para calon investor dapat 

melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan 

yang terbaik. 
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3.  Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi maupun pengetahuan 

tambahan kepada peneliti yang ingin meneliti penelitian sejenis ini 

mengenai analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan food and beverage. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya 

untuk manambah rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel 

penelitian dan peneliti disarankan untuk mencari perusahaan yang 

perkembangan kinerjanya selalu meningkat, supaya dapat dianalisis 

secara jelas rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 


