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                                                          BAB 4 

                                          HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

      Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan di mana 25 perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan secara random di 

mana pengambilan sampel memberikan peluang yang sama kepada semua anggota 

populasi untuk terpilih menjadi sampel. Di mana 25 perusahaan diurutkan dari nomor 

1 sampai 25 di Excel setelah itu dilakukan pemilihan secara acak yang mana 

perusahaan nomor 1 sampai 5 dipilih untuk menjadi 3 calon sampel yang mewakili 

keseluruhan populasi untuk dijadikan kajian dalam suatu penelitian yang di mana 

penelitian tersebut yaitu penelitian tentang kinerja keuangan suatu perusahaan 

berdasarkan Economics Value Added dan rasio keuangan manakah di antara tiga 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan terbaik. 

Lima perusahaan tersebut yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut 

Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, PT Palma Serasih Tbk dan PT Siantar Top Tbk. 

Dari lima perusahaan terpilih 3 perusahaan yang mewakili keseluruhan populasi 

perusahaan food and beverages untuk menjadi kajian dalam suatu penelitian yaitu PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Di mana 

ketiga perusahaan tersebut dianalisis apakah memiliki kinerja keuangan yang baik 
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berdasarkan pengelolaan Economics Value Added dan rasio keuangan dan manakah 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan terbaik dalam penelitian ini. 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang berasal dari perusahaan yang dipilih secara 

acak yang dijadikan sampel di mana mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. 

 

4.1   .Hasil Penelitian Rasio Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar 

Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama jangka waktu 2013 hingga 2018. 

Perbandingan hasil penelitian Liquidity Ratios ( Rasio Likuiditas )antara PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk 

- Tabel 4.1. Current Ratios 

              Sumber : data sekunder yang diolah, 2019. 

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling likuid di 

mana memiliki rasio yang paling besar dibandingkan kedua perusahaan yang lain 

yaitu PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk yaitu sebesar 1,68 pada tahun 2013, 

- Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top 

Tbk 

2013 1,68 1,23 1,14 

2014 1,81 1,18 1,48 

2015 1,71 1,19 1,58 

2016 1,51 1,32 1,65 

2017 1,50 1,26 2,64 

2018 1,07 1,22 1,85 
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1,81 pada tahun 2014 dan 1,71 pada tahun 2015. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

merupakan perusahaan yang paling likuid karena dipengaruhi oleh peningkatan aktiva 

lancar yang berasal dari persediaan maupun piutang perusahaan. Pada tahun 2016 

hingga 2018 rasio mengalami penurunan di mana pada tahun 2016 sebesar 1,51, 

tahun 2017 sebesar 1,50 dan pada tahun 2018 sebesar 1,07 di mana rasio mengalami 

penurunan karena peningkatan hutang lancar yang mendekati peningkatan aktiva 

lancar. Hal tersebut dipengaruhi oleh utang bank yang berasal dari pinjaman kredit 

dan utang usaha yang berasal dari belanja barang berupa bahan baku yang mengalami 

peningkatan sehingga utang lancar meningkat secara tajam. 

PT Sekar Laut Tbk juga merupakan perusahaan yang likuid karena memiliki rasio 

berkisar di atas 1 yaitu 1,23 pada tahun 2013, 1,18 pada tahun 2014  dan 1,14 pada 

tahun 2015. Rasio PT Sekar Laut Tbk selama tahun 2013 hingga 2015 mengalami 

penurunan karena utang usaha yang memengaruhi peningkatan utang lancar. Pada 

tahun 2016 rasio mengalami peningkatan sebesar 1,32 karena aktiva lancar berupa 

persediaan dan kas meningkat sehingga memengaruhi peningkatan aktiva lancar 

terhadap hutang lancar. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,26 karena 

peningkatan utang lancar yang berasal dari utang usaha terhadap aktiva lancar.  Pada 

tahun 2018 rasio mengalami penurunan sebesar 1,22 karena penurunan piutang usaha, 

kas dan persediaan barang yang memengaruhi penurunan aktiva lancar terhadap 

utang lancar. 

       PT Siantar Top Tbk pada tahun 2013 memiliki rasio sebesar 1,14, pada tahun 

2014 sebesar 1,48 dan tahun 2015 sebesar 1,58. Pada tahun 2016 rasio mengalami 
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peningkatan sebesar 1,65, pada tahun 2017 rasio meningkat sebesar 2,64 dan pada 

2018 rasio meningkat sebesar 2,77. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh 

peningkatan persediaan barang, piutang usaha maupun kas yang memengaruhi 

peningkatan aktiva lancar terhadap utang lancar. Sehingga dapat dikatakan 

merupakan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi di mana 

peningkatan rasio menjadi 2 ke atas ada kekhawatiran bahwa dana perusahaan akan 

banyak menganggur di mana semakin banyak dana yang tercantum dalam aset lancar 

memengaruhi ketidakefektifan perusahaan di dalam mengelola dana untuk 

menghasilkan penjualan.  

Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki kemampuan untuk menutup 

utang lancar dengan aset lancar di mana ketiga perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang likuid. Ketiga rasio sama-sama berkisar di atas 1 yang mana aset 

lancar berupa kas dan setara kas maupun investasi jangka pendek yang memengaruhi 

peningkatan aset lancar terhadap utang lancar. Karena arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi yang bernilai positif memengaruhi operasi perusahaan yang 

menghasilkan arus kas untuk melunasi pinjaman. Perusahaan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling likuid meskipun rasio PT Siantar 

Top Tbk lebih tinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk akan tetapi aset 

lancar PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih besar dibandingkan PT Sekar Laut 

Tbk dan PT Siantar Top Tbk.sehingga memengaruhi kemampuan PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk yang mampu menutup utang lancar dengan aset lancar. 
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- Tabel 4.2. Net Working Capital 

Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

         PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 dan 2017 memiliki modal 

kerja yang efisien di mana pada tahun 2014 modal kerja meningkat sebesar Rp 

18,314,050,000,000, pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 10,877,636,000,000. 

Peningkatan aset lancar yang dipengaruhi oleh persediaan barang maupun piutang 

usaha mengalami peningkatan terhadap hutang lancar yang dipengaruhi hutang 

dagang memengaruhi efisiensi modal kerja. 

Pada tahun 2015, 2016 dan 2018 modal kerja perusahaan inefisien di mana pada 

tahun 2015 menurun sebesar Rp 17,709,207,000,000, pada tahun 2016 menurun 

sebesar Rp 9,766,002,000,000 dan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 

2,068,516,000,000 yang mana dipengaruhi oleh aset lancar yang mengalami 

penurunan yang dipengaruhi oleh piutang usaha yang mengalami penurunan terhadap 

hutang lancar. 

- Tahun PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 Rp 13,300,786,000,000 Rp 28,604,478,953 Rp 85,274,909,209 

2014 Rp 18,314,050,000,000 Rp 25,994,109,517 Rp 260,798,919,435 

2015 Rp 17,709,207,000,000 Rp 30,626,073,144 Rp 320,978,385,808 

2016 Rp 9,766,002,000,000 Rp 53,384,288,666 Rp 362,946,193,294 

2017 Rp 10,877,636,000,000 Rp 55,636,319,150 Rp 589,022,612,873 

2018 Rp 2,068,516,000,000 Rp 65,386,564,495 Rp 574,133,258,010 
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PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 modal kerja kurang efisien di mana mengalami 

penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp 28,604,478,953 menurun menjadi Rp 

25,994,109,517 pada tahun 2014. Hutang lancar mengalami peningkatan terhadap 

aset lancar yang mana hutang lancar tersebut berasal dari hutang dagang. 

Pada tahun 2015 hingga 2017 modal kerja mengalami peningkatan di mana pada 

tahun 2015 sebesar Rp 30,626,073,144, pada tahun 2016 menjadi Rp 53,384,288,666, 

pada tahun 2017 menjadi Rp 55,636,319,150 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 

59,448,164,923. Di mana peningkatan modal kerja tersebut dipengaruhi oleh aset 

lancar yang mengalami peningkatan yang berasal dari persediaan barang dan kas 

yang mengalami peningkatan. 

PT Siantar Top Tbk pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan modal kerja 

di mana modal kerja semakin efisien. Pada tahun 2014 modal kerja sebesar Rp 

260,798,919,435 , pada tahun 2015 naik menjadi Rp 320,978,385,808, pada tahun 

2016 naik menjadi Rp 362,946,193,294, pada tahun 2017 naik menjadi Rp 

589,022,612,873 dan pada tahun 2018 turun menjadi Rp 574,133,258,010. Kenaikan 

modal kerja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aset lancar terhadap hutang lancar 

selama 2013 hingga 2017.  Penjualan bersih yang mengalami peningkatan selama 

2013 hingga 2017 memengaruhi peningkatan aset lancar terhadap hutang lancar. 

Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan karena penjualan bersih 

mengalami penurunan yang mana peningkatan hutang dagang yang berasal dari 

hutang dagang yang cukup signifikan. 
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Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki modal kerja yang efisien di 

mana aset lancar  yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas maupun investasi 

jangka pendek dibandingkan hutang lancar perusahaan. Kas dan setara kas tersebut 

dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang langsung digunakan di mana 

faktor tersebut memengaruhi aset lancar ketiga perusahaan untuk mengefisienkan 

modal kerja dan investasi jangka pendek berasal dari penghasilan dari proyek yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu singkat. 

PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan modal kerja yang mengalami 

peningkatan selama kurun waktu 2013 hingga 2018 hal tersebut berdasarkan 

peningkatan aset lancar yang berasal dari peningkatan penjualan bersih. 

 

- Tabel 4.3. Quick Ratios 

        Sumber : data sekunder  yang diolah, 2019 

Pada tahun 2013 dan 2014 PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu melakukan 

pembayaran berupa kewajiban lancar dengan cepat. Peningkatan persediaan barang 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 1,26 0,67 0,67 

2014 1,43 0,67 0,91 

2015 1,4 0,69 1,04 

2016 1,07 0,78 1,15 

2017 0,87 0,69 0,68 

 2018 0,69 0,69 1,39 



 
 

48 
 

 

memengaruhi peningkatan aset lancar yang mana kemampuan perusahaan melakukan 

pembayaran berupa kewajiban lancar semakin cepat. 

Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 kemampuan PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk melakukan pembayaran berupa kewajiban lancar berkurang di mana pada tahun 

2015 menurun dari 1,43 pada 2014 menjadi 1,4 pada tahun 2015, 1,4 pada tahun 2015 

menjadi 1,07 pada tahun 2016 dan 1,07 pada tahun 2016 menjadi 0,87 pada tahun 

2017  karena penurunan persediaan barang dan kas yang juga dipengaruhi oleh 

peningkatan hutang lancar memengaruhi pembayaran kewajiban lancar semakin 

lambat. 

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang illikuid di mana selama 2013 hingga  

2018 rasio berkisar di bawah 1 yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak 

mampu membayar kewajiban lancar dengan cepat. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

peningkatan hutang lancar terhadap persediaan barang dan aset lancar. 

PT Siantar Top Tbk pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan  tahun 2018 mengalami 

peningkatan rasio yang mana pada tahun 2014 sebesar 0,91, tahun 2015 sebesar 1,04 

,tahun 2016 sebesar 1,15, tahun 2017 sebesar 1,81 dan pada tahun 2018 sebesar 1,39. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh aset lancar yang mengalami peningkatan terhadap 

hutang lancar sehingga pembayaran kewajiban lancar semakin cepat. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling baik di mana 

selama jangka waktu 2013 hingga 2018 rasio berkisar di atas 1 dan tidak lebih dari 1 
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yang mana mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

lancar sangat cepat. 

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang illikuid yang mana selama 2013 

hingga 2018 rasio berkisar di bawah 1 yang mana persediaan barang yang berasal dari 

produksi barang untuk penjualan dan aset lancar yang dikeluarkan untuk melunasi 

hutang lancar lebih kecil dibandingkan dengan hutang lancar mengakibatkan 

pembayaran kewajiban lancar semakin lambat.  

-Tabel 4.4. Cash Ratios 

 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top 

Tbk 

2013 0,69 0,071 0,017 

2014 0,62 0,051 0,017 

2015 0,51 0,48 0,017 

2016 0,69 0,075 0,044 

2017 0,63 0,062 0,19 

 

2018 0,28 0,07 0,09 

   Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

       Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki rasio yang berkisar di 

bawah 1 di mana menandakan bahwa uang tunai yang dimiliki tidak cukup untuk 

melunasi kewajiban jangka pendek hal tersebut dipengaruhi oleh kas dan setara kas 

ketiga perusahaan yang bernilai lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban jangka 

pendek. 
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Rasio yang berkisar di bawah 1 pada 3 perusahaan mengindikasikan bahwa kas yang 

dimiliki tidak mampu melunasi kewajiban lancar yang harus dibayar perusahaan 

sehingga mengindikasikan ketiga perusahaan tersebut illikuid yang mana tidak 

mampu membayar kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki. 

 

- Tabel 4.5. Cash Turn Over Ratios 

 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 4,18 19,82 19,88 

2014 3,47 26,21 8,32 

2015 3,62 24,33 7,93 

2016 6,83 15,62 7,24 

2017 6,45 16,43 4,80 

 2018 35,48 15,98 4,92 

  Sumber : data sekunder  yang  diolah, 2019 

     PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan rasio terendah 

selama tahun 2013 hingga 2017 di mana penjualan yang dihasilkan oleh perputaran 

modal kerja sangat kecil. Meskipun kecil akan tetapi penjualan yang dihasilkan 

mampu memberikan kestabilan profitabilitas perusahaan. Akan tetapi pada tahun 

2018 rasio perusahaan mengalami peningkatan di mana modal kerja menghasilkan 

nilai penjualan yang berkali-kali lipat. 

PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk memiliki perputaran modal kerja yang  

menghasilkan penjualan yang berkali-kali lipat dibandingkan PT Indofood Sukses 
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Makmur secara keseluruhan yang berupa dana yang dihasilkan selama jangka waktu 

2013 hingga 2017. 

Akan tetapi pada tahun 2018 PT Sekar Laut Tbk mengalami penurunan rasio di mana 

nilai penjualan yang dihasilkan dari perputaran modal kerja mengalami penurunan 

dan PT Siantar Top Tbk juga mengalami penurunan rasio yang mana memiliki nilai 

rasio terendah pada tahun 2018 hal tersebut karena perputaran modal kerja 

menghasilkan nilai penjualan yang kecil. 

- Tabel 4.6. Cash Flow from Operation 

 Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

    Secara umum ketiga perusahaan yang dianalisis memiliki jumlah arus kas yang 

bernilai positif selama 2013 hingga 2018 yang mana operasi perusahaan 

menghasilkan arus kas untuk melunasi pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka 

waktu yang pendek. 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 Rp 6.928.790,000.000 Rp 26.893.558.457 Rp 58.655.739.190 

2014 Rp 9.269.318.000.000 Rp 23.398.218.902 Rp 198.516.135.904 

2015 Rp 4.213.613.000.000 Rp 29.666.923.359 Rp 194.843.122.729 

2016 Rp 7.175.603.000.000 Rp 1.641.040.298 Rp 167.450.264.168 

2017 Rp 6.508.803.000.000 Rp 2.153.248.753 Rp 301.239.769.296 

 2018 Rp 5.935.829.000.000 Rp 14,653,378,405 Rp 336,790,228,126 
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Di mana ketiga perusahaan sama-sama mampu menghasilkan penerimaan kas dari 

penjualan barang maupun jasa, royalty dan pembayaran dari kontrak melalui transaksi 

perdagangan sehingga mengindikasikan ketiga perusahaan sama-sama mampu 

melunasi kewajiban jangka pendek. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan penerimaan kas dari penjualan yang mampu melunasi pembayaran kas 

yang harus dibayarkan segera di mana dipengaruhi oleh penerimaan kas yang 

dihasilkan dalam jumlah besar. 

Perbandingan hasil penelitian Solvability Ratios ( Rasio solvabilitas) antara PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama 

2013 hingga  2018.   

- Tabel 4.7. Debt to Assets Ratios 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

 

Tahun PT Indofood 

Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 0,53 0,56 0,53 

2014 0,53 0,59 0,52 

2015 0,53 0,6 0,47 

2016 0,47 0,48 0,5 

2017 0,47 0,52 0,41 

2018  0,48 0,55 0,37 
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     Berdasarkan data yang dianalisis diketahui bahwa ketiga perusahaan merupakan 

perusahaan yang  mampu melunasi total utang dengan total aset yang mana rasio 

berkisar di atas 1 sehingga mengindikasikan ketiga perusahaan yang dianalisis 

memiliki solvabilitas yang baik. 

Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki kemampuan untuk menjamin 

total aktiva perusahaan untuk menutup total utang yang dimiliki oleh perusahaan. Hal 

tersebut berasal dari aset tetap yang berupa mesin produksi, bangunan, kendaraan dan 

sebagainya yang memengaruhi besarnya nilai total aset yang mampu menjadi 

indikator untuk menutup total utang. 

- Tabel 4.8 Debt to Equity Ratios 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

      PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang memiliki 

solvabilitas paling baik di mana dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 rasio 

mengalami peningkatan dari 1,08 menjadi 0,91. Peningkatan total ekuitas dipengaruhi 

oleh peningkatan cadangan saldo laba terhadap total hutang. 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top 

Tbk 

2013 1,08 1,28 1,13 

2014 1,11 1,45 1,08 

2015 1,13 1,48 0,9 

2016 0,87 0,92 1,00 

2017 0,88 1,07 0,69 

2018  0,93 1,20 0,6 
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PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang tidak mampu melunasi total utang 

terhadap total ekuitas. Di mana rasio berkisar di atas 1 selama jangka waktu 2013 

hingga 2018 yang mana dipengaruhi oleh total ekuitas yang nilainya jauh lebih kecil 

dibandingkan total hutang meskipun pada tahun 2017 rasio berkisar di bawah 1 akan 

tetapi perusahaan masih memiliki kinerja keuangan yang bersifat unsolvabilitas yang 

mana tidak mampu melunasi kewajiban jangka panjang dengan total ekuitas. 

PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang memiliki solvabilitas yang baik 

karena rasio mengalami peningkatan dari 1,13 pada tahun 2013 menjadi 0,6 pada 

tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh total ekuitas yang mengalami peningkatan 

dari tahun 2013 sebesar Rp 689,570,428,167 menjadi Rp 1,646,387,946,952  yang 

berasal dari peningkatan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk. 

Secara keseluruhan diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan 

perusahaan yang  memiliki solvabilitas paling baik meskipun PT Siantar Top Tbk 

juga merupakan perusahaan yang memiliki solvabilitas yang baik akan tetapi karena 

total ekuitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih besar dibandingkan PT Sekar 

Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Sehingga pada akhirnya PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling baik di dalam melunasi total utang 

dengan total ekuitas. 
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-Tabel 4.9 Long Term Debt to Equity Ratios 

 

        Sumber :  data sekunder  yang  diolah, 2019 

          Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki keamanan dana yang 

baik di mana rasio berkisar di bawah 1.  Total ekuitas mampu menjadi jaminan untuk 

menutup utang jangka panjang. Total ekuitas tersebut berasal dari hasil investasi yang 

berasal dari modal yang ditanamkan oleh perusahaan di bursa efek sehingga mampu 

menutup utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. 

Kemampuan ketiga perusahaan untuk menyeimbangkan anggaran untuk 

mencadangkan modal berupa total ekuitas untuk menjamin pembayaran hutang 

maupun pendapatan yang dihasilkan dari hasil investasi di bursa efek memengaruhi 

pembayaran utang dalam jangka waktu yang panjang atau long term. ketiga 

perusahaan sama-sama memiliki solvabilitas yang baik di mana total ekuitas yang 

dihasilkan mampu menjadi jaminan untuk pelunasan utang dalam  jangka waktu yang 

panjang. 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 0,53 0,33 0,26 

2014 0,56 0,42 0,42 

2015 0,55 0,43 0,53 

2016 0,43 0,35 0,52 

2017 0,42 0,38 0,43 

2018  0,31 0,34 0,19 
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-Tabel 4.10 Cash Flow from, Investme 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

          Secara umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk  merupakan perusahaan yang 

paling mampu menghasilkan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

yang mana penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan sumber daya yang 

bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan di mana aliran 

kas yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk yang mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu menghasilkan 

penerimaan kas yang lebih besar yang berasal dari penjualan aset berwujud, aset tak 

berwujud, future contract dan sebagainya yang mana sesuai dengan pengeluaran  kas 

untuk pembayaran untuk pembelian aset tetap, aktiva tak berwujud maupun aktiva tak 

berwujud, pembayaran kewajiban jangka pendek dan uang muka pinjaman selama 

jangka waktu 2013 hingga 2018 sehingga PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

merupakan perusahaan yang paling mampu melunasi semua kewajiban yang harus 

dipenuhi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Tahun PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 - Rp 14,401,832,000,000 - Rp 31,821,277,181 -Rp 151,623,548,332 

2014 - Rp 10,162,607,000,000 - Rp 21,818,138,714 -Rp 230,464,942,295 

2015 - Rp 5,665,905,000,0000 - Rp 19,319,546,259 -Rp 244,350,415,675 

2016 - Rp 848,823,000,000 -Rp 12,087,320,549 -Rp 341,590,435,862 

2017 - Rp 6,057,774,000,000 -Rp 21,590,639,194   Rp 7,275,400,045 

2018  - Rp 11,263,282,000,000 -Rp 31,316,328,732 - Rp 224,855,119,317) 
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PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang juga mampu menghasilkan jumlah 

arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yang mana penerimaan dan pengeluaran 

kas sesuai dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan akan tetapi arus kas yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk  akan tetapi penerimaan kas yang dihasilkan sesuai 

dengan pembayaran kas selama 2013 hingga 2018 yang mana juga mampu melunasi 

semua kewajiban. 

PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang secara umum mampu menghasilkan 

jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yang mana penerimaan dan 

pengeluaran kas sesuai dengan sumber daya akan tetapi pada tahun 2017 jumlah arus 

kas yang dihasilkan investasi sangat buruk di mana arus kas bernilai positif yang 

mana dipengaruhi oleh penjualan aset tetap dan pencairan investasi jangka pendek 

yang mengurangi arus kas yang berasal dari aktivitas investasi sehingga perusahaan 

semakin tidak mampu melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhi. 

Perbandingan hasil penelitian Activity Ratios ( Rasio aktivitas ) antara PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama tahun 2013 

hingga 2018. 
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-  Tabel 4.11 Inventory Turn Over 

         Sumber : data sekunder yang diolah,2019  

    PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan peningkatan rasio terbaik 

selama jangka waktu 2013 hingga 2018 yang mana rasio meningkat dari 4,85 menjadi 

5,69 pada tahun 2014, 5,69 menjadi 6,74 pada tahun 2015  dan 6,74 menjadi 7,43 

maupun 7,4 pada tahun 2016 maupun 2017 maupun rasio tertinggi dibandingkan 

kedua perusahaan yaitu PT Sekar Laut Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

secara umum dipengaruhi oleh perputaran persediaan barang yang semakin cepat 

untuk menghasilkan penjualan. 

PT Sekar Laut Tbk mengalami peningkatan rasio pada tahun 2014 dan 2016 di mana 

mengindikasikan perputaran persediaan barang semakin cepat di mana pada tahun 

2014 rasio mengalami peningkatan sebesar 7,20 dan tahun 2016 rasio mengalami 

peningkatan sebesar 7,50 yang mana produksi perusahaan berjalan dengan lancar dan 

barang yang dijual semakin cepat. 

Tahun PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 
Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 5,15 6,28  4,85 

2014 5,5  7,20  5,69  

2015 6,15 6,99  6,74 

2016 5,59  7,50  7,43 

2017 5,19  5,61  7,4  

2018  4,57 5,02 7,05 
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Pada tahun 2015 dan 2017 PT Sekar Laut Tbk mengalami penurunan rasio yang 

mana perputaran persediaan barang lambat di mana tahun 2015 sebesar 6,99 dan 

tahun 2017 sebesar 5,61 karena produksi perusahaan berjalan kurang lancar dan 

barang yang dijual semakin lambat. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan peningkatan 

perputaran persediaan barang terbaik selama kurun waktu 2013 hingga 2015 

dibandingkan dengan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut Tbk meskipun rasio 

perusahaan lebih kecil dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut Tbk 

akan tetapi  nilai penjualan perusahaan paling besar dibandingkan PT Sekar laut Tbk 

dan PT Siantar Top Tbk yang mana dipengaruhi oleh produksi perusahaan berjalan 

semakin lancar membuat persediaan barang yang lancar yang memengaruhi penjualan 

barang secara cepat 

- Tabel 4.12 Total Assets Turn Over 

     Sumber : data sekunder  yang diolah, 2019 

 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 0,72 1,88 1,15 

2014 0,74 2,06 1,28 

2015 0,7 1,98 1,33 

2016 0,81 1,61 1,12 

2017 0,8 1,44 1,21 

2018  0,76 1,54 1,07 
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     Secara umum PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan penjualan yang berasal dari perputaran total aset. Total aset yang 

berasal dari kas dan setara kas maupun piutang usaha memengaruhi penjualan barang 

PT Sekar Laut Tbk sehingga perputaran total aset menghasilkan keuntungan berupa 

penjualan bersih yang lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dikeluarkan. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan rasio terendah di 

mana perputaran total aset  tidak mampu memberikan peningkatan penjualan secara 

signifikan yang mana selama kurun waktu 2013 hingga 2018 nilai penjualan yang 

dihasilkan selalu lebih rendah dari total aset yang diinvestasikan. 

PT Siantar Top Tbk selama kurun waktu 2013 hingga 2015 dan pada tahun 2017 

mampu menghasilkan penjualan bersih yang lebih besar dibandingkan total aset yang 

berupa kas perusahaan yang dikeluarkan. Yang mana rasio selalu berkisar di atas 1 

selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2016 hingga 2018 perusahaan mengalami 

penurunan penjualan di mana total aset yang berupa kas yang dikeluarkan 

menghasilkan penjualan yang lebih kecil. 

- Tabel 4.13 Fixed Assets Turn Over 

 

 

          

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top 

Tbk 

2013 2,5 4,5 2,24 

2014 2,9 5,04 2,72 

2015 2,55 5,02 2,53 

2016 2,57 3,05 2,37 

2017 2,36 2,93 2,51 

2018  1,73 3 2,58 
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      Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

     PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan perputaran aset tetap untuk 

menghasilkan penjualan terbesar yang mana nilai penjualan lebih besar dibandingkan 

aset tetap yang dikeluarkan meskipun tahun 2015 hingga  2018 perusahaan 

mengalami penurunan penjualan yang berasal dari aset tetap yang dikeluarkan.  

Rasio PT Indofood Sukses Makmur Tbk  dan PT Siantar Top Tbk selama tahun 2013 

hingga 2017  berkisar di angka 2 hingga 2 ke atas yang mana perputaran aset tetap 

menghasilkan penjualan selama 2 hingga 2 kali lebih sehingga dana yang berasal dari 

aktiva tetap seperti bangunan, tanah dan kendaraan operasional hanya mampu 

memberikan penjualan yang berasal dari perputaran aset tetap selama 2 kali. 

Sedangkan pada tahun 2018 PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan 

perusahaan dengan rasio terendah di mana perputaran aktiva tetap menghasilkan 

penjualan yang lebih rendah dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top 

Tbk. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja terbaik 

yang mana perputaran aset tetap yang mampu menghasilkan penjualan meskipun 

rasio lebih kecil dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk akan 

tetapi aset tetap PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu menghasilkan penjualan 

terbesar dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. 
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- Tabel 4.14 Working Capital Turn Over 

       Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

 

     Secara umum P.T Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan keuntungan yang berasal dari penjualan bersih yang mengalami 

peningkatan yang berasal dari perputaran modal kerja dalam kisaran 3 sampai 4 kali 

dalam setahun di mana merupakan perusahaan yang paling efisien di dalam 

mengelola perputaran modal kerja. 

PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang juga mampu menghasilkan 

penjualan bersih yang berasal dari perputaran modal kerja di mana selama setahun 

menghasilkan penjualan dengan kisaran 2 kali. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan perputaran modal 

kerja yang mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan modal 

kerja meskipun PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk memiliki rasio yang 

berkisar antara 2 hingga 4 kali akan tetapi karena modal kerja yang besar yang 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 1,7 3,67 2,48 

2014 1,55 4,07 2,72 

2015 1,5 3,93 2,91 

2016 2,3 4,11 2,86 

2017 2,16 3,42 2,98 

2018  2,21 2,93 2,26 
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memberikan penjualan yang besar memberikan pengaruh berupa perputaran modal 

kerja yang paling besar. 

- Tabel 4.15 Days Sales in Receivable 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 25.45 39.93 43.24 

2014 23.72 41.26 40.11 

2015 22.21 41.35 39.35 

2016 23.08 39.52 45.13 

2017 25.11 45.95 47.25 

2018  25.96 78.24 44.36 

        Sumber  :  data sekunder yang diolah,2019 

    PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling cepat 

mendapatkan imbal balik piutang dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk di mana umur piutang paling kecil. Umur piutang PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013 sebesar 25.45 hari sedangkan PT Sekar Laut 

Tbk dan PT Siantar Top Tbk sebesar 39.93 hari dan 43.24 hari sehingga 

mengindikasikan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk cepat mendapatkan hasil 

atas piutang yang ditagih kepada pihak lain yang mana dipengaruhi penjualan barang 

secara kredit  kepada pihak pembeli dengan harga yang telah disepakati antara 

penjual dan pembeli yang memerlukan waktu lebih sedikit untuk mendapatkan 

penghasilan. Selama tahun 2013 PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki umur 

piutang terkecil dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk 

sehingga arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk semakin lancar karena 
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pendapatan yang dibayarkan dari pihak yang ditagih semakin cepat untuk masuk ke 

rekening kas perusahaan. 

Selama tahun 2014 hingga Maret 2018 PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki 

umur piutang sebesar 23,72 hari pada tahun 2014,  22,21 hari pada tahun 2015, 23,08  

hari pada tahun 2016, 25,11 hari pada tahun 2017 dan 25,96 hari pada tahun 2018 

yang mana dipengaruhi oleh penjualan barang secara kredit yang lebih kecil kepada 

pihak pembeli dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli 

sehingga memerlukan waktu lebih sedikit untuk mendapatkan penghasilan.  

PT Sekar Laut Tbk memiliki umur piutang atas tagihan kepada penjual sebesar 39.93  

hari pada tahun 2013, 41,26 hari pada tahun 2014, 41.35 hari pada tahun 2015, 39.52 

hari pada tahun 2016, 45.95 hari pada tahun 2017 hingga 78.24 hari pada tahun 2018 

yang mana kisaran waktu pengembalian piutang atau umur piutang berkisar antara 2 

bulan atau 2 bulan lebih. Selama tahun 2013 hingga  2018 umur piutang PT Sekar 

Laut Tbk mengalami peningkatan di mana penjualan barang secara kredit mengalami 

peningkatan sehingga perputaran piutang semakin lambat. Secara umum PT Sekar 

Laut Tbk merupakan perusahaan dengan umur piutang terbesar. 

PT Siantar Top Tbk memiliki umur piutang sebesar 43,24 hari pada tahun 2013, 

40,11 pada tahun 2014, 39.35 hari pada tahun 2015, 45.13 hari pada tahun 2016, 

47.25 hari pada tahun 2017 dan 44.36 hari pada tahun 2018 yang mana kisaran waktu 

berkisar antara 1 bulan lebih hingga 2 bulan lebih. Selama tahun 2013 hingga 2018  
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umur piutang PT Siantar Top Tbk mengalami peningkatan karena penjualan barang 

secara kredit mengalami peningkatan sehingga perputaran piutang semakin lambat. 

Berdasarkan data yang dianalisis diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang paling baik dibandingkan 

dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Di mana umur piutang paling 

pendek karena penjualan barang secara kredit yang lebih kecil sehingga memengaruhi 

perputaran piutang yang lebih cepat masuk ke kas perusahaan. 

- Tabel 4.1.6 Average Collection Period 

          Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

      PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013 mampu mengumpulkan 

piutang selama 31 hari, selama tahun 2014 mampu mengumpulkan piutang selama 20 

hari, selama tahun 2015 mampu mengumpulkan piutang selama 26 hari, selama tahun 

2017 mampu mengumpulkan piutang selama 26 hari dan pada tahun 2018 mampu 

mengumpulkan piutang selama 26.86 hari. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan tahun 

2015 ke tahun 2016 waktu pengumpulan piutang memerlukan waktu lebih sedikit 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 31.08 days 47.19 days 46.83 days 

2014 20.29 days 43.25 days 43.64 days 

2015 26.30 days 43.15 days 41.46 days 

2016 25.28 days 43.86 days 50.14 days 

2017 26.21 days 48.03 days 47.84 days 

2018  26.86 days 57.23 days 20.46 days 
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dibandingkan tahun sebelumnya karena penjualan barang secara kredit lebih sedikit 

sehingga waktu pengumpulan piutang lebih lama. 

Waktu Pengumpulan piutang pada PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk dari 

tahun 2013 hingga tahun 2015 semakin sedikit di mana PT Sekar Laut Tbk pada 

tahun 2013 sebesar 47 hari, pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 43 hari sedangkan PT 

Siantar Top Tbk pada tahun 2013 sebesar 46 hari, tahun 2014 sebesar 43 hari dan 

tahun 2015 sebesar 41 hari karena penjualan barang secara kredit tidak mengalami 

peningkatan secara pesat memengaruhi waktu pengembalian piutang perusahaan 

berkurang dari tahun 2013 ke tahun 2015 sehingga uang yang ditagih dapat cepat 

masuk ke rekening kas perusahaan. 

Pada tahun 2016 hingga 2018 waktu pengumpulan piutang bagi PT Sekar Laut Tbk 

mengalami peningkatan karena penjualan barang secara kredit mengalami 

peningkatan di mana pada tahun 2016 sebesar 44 hari, tahun 2017 sebesar 48 hari dan  

tahun 2018 sebesar 57.23  hari sehingga uang yang ditagih lebih lambat untuk masuk 

ke rekening kas perusahaan. 

Waktu pengumpulan piutang PT Siantar Top Tbk pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan di mana tahun 2016 sebesar 50 hari dan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan sebesar 48 hari. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar  20.46 

hari.  Peningkatan pada tahun 2016 terjadi karena penjualan barang secara kredit 

mengalami peningkatan maupun mendekati nilai penjualan bersih sehingga uang 

yang ditagih lebih lambat masuk ke rekening kas perusahaan. 
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 Berdasarkan analisis ketiga perusahaan diketahui bahwa PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan waktu pengumpulan piutang paling 

sedikit dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk yang mana jumlah 

piutang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu 20 hari hingga maksimal 30 hari 

selama 2013 hingga 2018 sehingga arus kas yang masuk ke rekening perusahaan 

dapat berjalan lebih lancar. 

 Berdasarkan analisis ketiga perusahaan diketahui bahwa PT Sekar Laut Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk  memiliki waktu pengembalian piutang yang sama  selama 40 

hingga 50 hari lebih yang mana tingkat penjualan barang secara kredit mengalami 

peningkatan selama kurun waktu 2013 hingga 2018 sehingga arus kas yang masuk ke 

rekening perusahaan berjalan lebih lambat. Meskipun pada tahun 2018 PT Siantar 

Top Tbk semakin mampu mengumpulkan piutang ke dalam kas perusahaan karena 

penjualan kredit yang menurun. 

- Tabel 4.1.7 Cash Flow from Financing 

       Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 Rp 6,790,594,000,000 -Rp 3,847,898,504 Rp 94,984,424,983 

2014 Rp 1,402,739,000,000 -Rp 15,847,886,557 Rp 30,764,501,441 

2015 -Rp 140,385,000,000 -Rp 15,501,688,728 Rp 50,164,482,000 

2016 -Rp 5,807,917,000,000  Rp 612,243,771 Rp 189,124,769,166 

2017 -Rp 155,600,000,000 -Rp 21,251,154,670 -Rp 263,419,427,248 

2018   Rp 48,125,000,000 -Rp 9,928,749,680 -Rp 26,261,229,113 
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    Pada tahun 2013, 2014 dan 2018  PT Indofood Sukses Makmur Tbk menghasilkan 

arus kas yang bernilai positif di mana perusahaan sedang memperluas ekspansi 

usahanya  yang mana dipengaruhi oleh penambahan utang jangka panjang maupun 

utang jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan aset tetap, modal kerja dan 

aset jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan investasi maupun penjualan 

sedangkan pada tahun 2015 hingga 2017 arus kas bernilai negative karena PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk sedang menutupi pembayaran utang maupun dividen 

dan penambahan aset tetap melalui kas yang dihasilkan dari penjualan. 

PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2013 hingga 2015 maupun dari tahun 2016 dan tahun 

2018 menghasilkan arus kas negative dari pendanaan yang dihasilkan karena 

perusahaan sedang menutupi pembayaran sewa pembiayaan maupun pinjaman bank 

yang berasal dari kas yang dihasilkan dari penjualan. 

Pada tahun 2016 PT Sekar Laut Tbk  arus kas bernilai positif karena adanya pinjaman 

jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan aset tetap maupun modal kerja 

untuk menghasilkan keuntungan investasi dan penjualan di mana perusahaan sedang 

berekspansi memperluas usaha. 

PT Siantar Top Tbk memiliki arus kas positif dari tahun 2013 hingga 2016 yang 

mana adanya pinjaman jangka panjang maupun pinjaman lembaga keuangan yang 

bertujuan untuk meningkatkan keuntungan investasi dan penjualan di mana 

perusahaan sedang memperluas ekspansi usaha. Pada tahun 2017 dan 2018 arus kas 
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bernilai negative karena pinjaman bank maupun pinjaman lembaga keuangan yang 

sedang dibiayai oleh arus kas perusahaan. 

Perbandingan hasil penelitian rasio profitabilitas ( profitability ratios ) antara PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama 

2013 hingga  2018. 

- Tabel 4.1.8 Profit Margin on Sales 

           Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

    Selama tahun 2013 hingga  2018 PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan 

perusahaan dengan margin tertinggi di mana laba kotor yang dihasilkan lebih besar 

dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh rasio aktvitas yang mana tingkat pengumpulan piutang berupa 

semakin cepat piutang yang dibayarkan melancarkan arus kas perusahaan dan umur 

piutang yang mana memiliki umur terkecil dibandingkan kedua perusahaan lain yaitu 

PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk sehingga barang yang dijual secara kredit 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 24,46 % 21,88 % 18,29  % 

2014 26,81 % 22,69 % 18,77 % 

2015 26,94 % 24,68 % 20,91 % 

2016 29,01  % 25,73 % 20,89 % 

2017 28,31  % 25,93 % 21,71 % 

2018  27,54 % 25,58 % 21,93 % 
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cepat dibayar oleh pihak yang ditagih di mana setelah dibayar langsung menghasilkan 

laba bagi perusahaan yaitu laba kotor.                                                 

PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan 

persentase laba kotor yang secara umum sama. dan memiliki margin laba kotor yang 

lebih kecil dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh barang yang dijual secara kredit dibayarkan dalam waktu yang lama yang mana 

penghasilan yang dibayarkan masuk ke dalam kas perusahaan dalam waktu lama dan 

juga nilai kas lebih kecil dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Sehingga margin laba kotor yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk. 

- Tabel 4.2 Net Profit Margin 

Sumber : data sekunder  yang diolah, 2019 

   PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan peningkatan rasio tertinggi 

dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sekar Laut Tbk yang mana 

persentase margin laba bersih mengalami peningkatan dari 6,75 % pada tahun 2013 

menjadi 12,42 % pada bulan Maret 2018. Rasio aktivitas berupa perputaran total 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 6,14 % 2,02% 6,75 % 

2014 8,09% 2,47 % 5,69 % 

2015 5,79% 2,69 % 7,3 % 

2016 7,9 % 2,48 % 6,62 % 

2017 7,33 % 1,59 % 7,65 % 

2018  6,76 % 3,06 % 9,03 % 
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aktiva, aktiva tetap dan modal kerja terhadap penjualan secara signifikan memberikan 

pertumbuhan laba setelah bunga dan pajak memberikan pengaruh berupa 

pertumbuhan margin laba bersih terhadap penjualan perusahaan. 

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan margin laba bersih terendah 

dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Siantar Top Tbk yang mana 

selama 2013 hingga 2018 persentase laba bersih terhadap penjualan sebesar 2 % 

lebih. Hal tersebut dipengaruhi oleh laba setelah bunga dan pajak yang bernilai sangat 

kecil dibandingkan dengan penjualan perusahaan yang berupa laba kotor yang 

dihasilkan. Meskipun persentase margin laba bersih selama 2013 hingga 2016 dan  

2018 mengalami peningkatan dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2017 

sebesar 1,59 % yang dipengaruhi oleh pendapatan setelah bunga dan pajak yang 

mengalami penurunan PT Sekar Laut Tbk tetap merupakan perusahaan dengan 

persentase margin laba bersih terkecil dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk.   

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan margin laba bersih 

terhadap penjualan yang paling baik meskipun persentase perusahaan selama 2013 

hingga 2018 tidak selalu paling besar dan bisa lebih kecil dibandingkan PT Siantar 

Top Tbk akan tetapi laba bersih setelah bunga dan pajak yang dibandingkan dengan 

PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk memberikan pengaruh berupa 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan margin laba bersih  terhadap penjualan 

dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Di mana laba 

bersih yang besar tersebut berasal dari rasio aktivitas yang berupa umur piutang dan 
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waktu untuk mengumpulkan piutang ke dalam rekening kas dengan waktu yang lebih 

sedikit memberikan pengaruh berupa pertumbuhan laba bersih secara signfikan yang 

berasal dari uang yang berasal dari pengumpulan piutang yang secara cepat masuk ke 

dalam kas perusahaan. 

- Tabel  4.2.1 Return on Investment 

                 Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

    PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan persentase tertinggi di mana 

total aktiva yang diinvestasikan mampu memberikan keuntungan di kisaran 7-9 %. 

Meskipun persentase mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 7,26 % dan 

tahun 2016 sebesar 7,45 % PT Siantar Top Tbk tetap menghasilkan persentase 

keuntungan tertinggi yang mana dipengaruhi oleh laba bersih setelah bunga dan pajak 

yang meningkat. Berdasarkan rasio solvabilitas yang dipengaruhi oleh Debt to Assets 

Ratios ( DAR ) di mana total aktiva mampu menutup total utang secara keseluruhan 

memberikan pengaruh kepada keuntungan yang dihasilkan oleh total aktiva yang 

diinvestasikan. Di mana selain mampu menutup utang juga mampu menghasilkan 

Tahun PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 4,4 % 3,79 % 7,78 % 

2014 5,99 % 5,08 % 7,26 % 

2015 4,04 % 5,32 % 9,67 % 

2016 6,41 % 3,63 % 7,45 % 

2017 5,85 % 2,28 % 9,22 % 

2018  5,14 % 4,28 % 9,69 % 
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keuntungan berupa hasil persentase pengembalian imbal balik yang berasal dari 

aktiva yang diinvestasikan. 

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan persentase terendah selama jangka 

waktu 2013 hingga 2018 dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

maupun PT Siantar Top Tbk yang mana dipengaruhi oleh laba bersih setelah bunga 

dan pajak yang lebih kecil dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan imbal balik atas total aktiva yang diinvestasikan yang mana pendapatan 

bersih setelah bunga dan pajak paling besar dibandingkan dengan PT Siantar Top Tbk 

dan PT Sekar Laut Tbk.Meskipun persentase PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih 

kecil dibandingkan PT Sekar Laut Tbk akan tetapi karena pendapatan bersih setelah 

bunga dan pajak lebih besar dan total aset lebih besar dibandingkan kedua perusahaan 

yang dianalisis yang mana dipengaruhi oleh rasio aktivitas di mana umur piutang 

kecil sehingga pendapatan dari penjualan barang secara kredit dapat masuk ke dalam 

rekening kas perusahaan secara cepat memberikan indikasi bahwa PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan imbal balik total aset yang 

diinvestasikan paling besar dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut 

Tbk. 
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- Tabel 4.2.2 Return On Equity 

            Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

    Secara umum PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan persentase 

pengembalian investasi terbesar yang berasal dari total ekuitas yaitu modal yang 

berasal dari saham yang diinvestasikan di bursa efek dibandingkan PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk dan PT Sekar Laut Tbk. 

 Hal tersebut dipengaruhi oleh total ekuitas yaitu modal yang berasal dari saham yang 

diinvestasikan di bursa efek yang mengalami peningkatan selama 2013 hingga 2018 

di mana pada tahun 2013 sebesar Rp 689,570,428,167 menjadi Rp 

1,646,387,946,952. 

 PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan imbal balik hasil terendah di 

mana total ekuitas yang lebih rendah dibandingkan dengan PT Siantar Top Tbk dan 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memengaruhi pendapatan setelah bunga dan 

pajak yang juga paling kecil. 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 9,02 % 8,19 % 16,49% 

2014 12,48 % 10,99 % 7,26 % 

2015 8,6 % 13,2 % 18,41 % 

2016 11,99 % 6,97 % 14,91 % 

2017 11,01 % 4,72 % 15,6 % 

2018  9,94 % 1,32 % 6,11 % 
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PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan imbal balik dari total ekuitas yang diinvestasikan meskipun persentase 

imbal balik dari modal saham yang diinvestasikan lebih kecil dibandingkan PT Sekar 

Laut Tbk akan tetapi total ekuitas yang paling besar dibandingkan PT Siantar Top 

Tbk dan PT Sekar Laut Tbk memengaruhi pendapatan setelah bunga dan pajak yang 

juga paling besar dibandingkan kedua perusahaan yang dianalisis.sehingga dapat 

dikatakan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang 

paling mampu mendapatkan imbal balik atas modal saham yang diinvestasikan. 

Perbandingan hasil penelitian rasio pasar ( market ratios ) antara PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama 2013 hingga 2018. 

- Tabel 4.2.3 Price Earning Ratios 

                    Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

    Secara umum ketiga perusahaan yang dianalisis memiliki nilai saham yang 

memiliki valuasi normal dan overpricing. 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut 

Tbk 

PT Siantar Top Tbk 

2013 29,33 10,87 17,74 

2014 17,48 10,42 30,55 

2015 17,49 12,52 21,27 

2016 18,13 10,66 23,95 

2017 16,21 32,74 24,16 

2018  15,72 32,13 19,25 
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PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang mengalami peningkatan saham 

secara signifikan dibandingkan dengan PT Siantar Top Tbk dan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk di mana harga saham yang mengalami peningkatan dari Rp 180 / 

lembar pada tahun 2013 menjadi Rp 1500/ lembar pada tahun 2018 yang dipengaruhi 

oleh pendapatan bersih perusahaan yang berasal dari penjualan barang dagangan 

maupun investasi yang meningkat secara signifikan. 

Harga saham memengaruhi peningkatan rasio secara signifikan sehingga investor 

dapat menilai saham PT Sekar Laut merupakan saham dengan nilai yang mahal. 

Secara umum PT Sekar Laut memiliki saham yang pada umumnya memiliki valuasi 

normal menjadi overvalue karena kenaikan harga saham per lembar. Meskipun harga 

saham mengalami peningkatan akan tetapi harga saham PT Sekar Laut Tbk dapat 

dikategorikan murah dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk. 

PT Siantar Top Tbk juga mengalami peningkatan secara sigmifikan yang mana 

pendapatan bersih perusahaan mengalami peningkatan harga dari Rp 1550 / lembar 

pada tahun 2013 menjadi Rp 3750 / lembar  pada tahun 2018 yang mna memengaruhi 

pertumbuhan pendapatan perusahaan. 

Sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk meskipun memiliki harga saham per 

lembar yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk akan tetapi rasio mengalami penurunan signifikan selama jangka 
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waktu 2013 hingga 2017 dari harga saham yang overvalue menjadi valuasi normal 

karena pendapatan laba bersih per saham yang mengalami penurunan. 

- Tabel 4.2.5 Price to Sales Ratios 

               Sumber : data sekunder  yang  diolah, 2019 

   PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan penjualan saham yang paling 

mengalami keuntungan dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan 

PT Sekar Laut Tbk di mana rasio berkisar di atas 1 selama jangka waktu 2013 hingga 

2018 yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami keuntungan berupa 

penjualan saham yang mengalami peningkatan. 

Peningkatan harga saham per lembar dan pendapatan bersih PT Siantar Top Tbk 

memengaruhi peningkatan keuntungan bagi perusahaan di mana perusahaan 

membayar lebih sedikit untuk penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. Investor 

mengalami kerugian di mana harus membayar lebih banyak untuk setiap penjualan 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.  

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 1,04 0,02 1,2 

2014 0,91 0,03 1,74 

2015 0,7 0,03 1,55 

2016 1,03 0,03 1,59 

2017 0,96 0,08 1,85 

2018  0,89 0,1 1,74 
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PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga merupakan perusahaan dengan penjualan 

saham yang tidak begitu menguntungkan di mana rasio mengalami penurunan dari 

tahun 2013 hingga 2015 dan 2016 hingga 2018 yang  mana dipengaruhi oleh harga 

saham yang turun karena penjualan saham yang menurun. 

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan  penjualan saham yang kurang 

menguntungkan dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk di mana dipengaruhi oleh kisaran rasio yang di bawah 1.Investor 

merupakan pihak yang paling diuntungkan jika ingin menanamkan modal di PT 

Sekar Laut Tbk di mana hanya perlu membayar lebih sedikit untuk penjualan yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

 -Tabel 4.2.6 Dividend Yield 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 0,65 % 1,12 % 0,34 % 

2014 0,71 % 0,89 % 0,22 % 

2015 0,96 % 0,6 % 0,26 % 

2016 0,64 % 1,39 % 0,27 % 

2017 0,69 % 0,4 % 0,26 % 

2018  0,76 % 0,17% 0,3 % 

       Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

    Secara umum PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan pengembalian 

dividen yang dikategorikan rendah yang berasal dari investasi saham dibandingkan 

dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mana 
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memiliki persentase terendah  sehingga  mengindikasikan bahwa keuntungan yang 

diterima investor dalam bentuk dividen sangat kecil di mana dipengaruhi oleh harga 

saham yang tidak selalu naik saat pengunguman dividen. 

- Tabel 4.2.7 Dividend Payout Ratios 

             Sumber : data sekunder yang diolah,2019 

    PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan pengembalian dividen tertinggi 

pada tahun 2013 dan 2016 di mana tingkat persentase pengembalian dividen berkisar 

di atas 1 yang mana mengindikasikan bahwa keuntungan yang diterima investor 

dalam bentuk dividen sangat besar yang mana dipengaruhi oleh harga saham yang 

meningkat usai pengunguman dividen.  

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan keuntungan terbaik 

bagi pemilik perusahaan dibandingkan PT Siantar Top Tbk di mana laba bersih 

saham yang mengalami peningkatan memengaruhi tingkat pengembalian dividen 

yang rendah di mana keuntungan yang diterima investor dalam bentuk dividen sangat 

kecil di mana dipengaruhi oleh harga saham yang tidak selalu naik saat pengunguman 

dividen. 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 19,16 % 12,20 % 6,05 % 

2014 12,37 % 9,31 % 6,62 % 

2015 16,76 % 7,51 % 5,43 % 

2016 11,56 % 14,26 % 6,7 % 

2017 11,2 % 13,24 % 6,36 % 

2018  11,99 % 5,55 % 5,75 % 
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PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor dalam jumlah yang 

besar. Di mana peningkatan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan pendapatan perusahaan yang mana pertumbuhan pendapatan 

perusahaan semakin kecil sedangkan investor mendapatkan keuntungan berupa 

peningkatan pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen. Peningkatan dividen ini 

dipengaruhi oleh laba ditahan dan kas yang dibagikan kepada pemegang saham. 

 PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan pendapatan yang besar untuk 

dibayarkan kepada investor. Peningkatan dividen memengaruhi pendapatan yang 

dibayarkan kepada investor lebih banyak. Akan tetapi pada tahun 2018 pendapatan 

yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor jauh lebih kecil dibandingkan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk di mana dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih 

saham yang mana mempengaruhi pendapatan yang dibayarkan kepada investor jauh 

lebih sedikit. 

 PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan pendapatan yang paling sedikit 

untuk dibayarkan kepada investor. Peningkatan laba bersih saham dibandingkan 

dividen memengaruhi pendapatan yang dibayarkan kepada investor lebih sedikit. 

 

 

 



 
 

81 
 

 

- Tabel 4.2.8 Price to Book Values 

             Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

     PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan harga saham paling mahal 

dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di 

mana dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar dan harga saham per lembar yang 

meningkat secara signfikan memengaruhi keuntungan berupa peningkatan harga 

saham. 

Total ekuitas yang meningkat secara signifikan memengaruhi kenaikan saham secara 

signifikan. Di mana total ekuitas PT Siantar Top Tbk meningkat dari Rp 

694,128,409,113 menjadi Rp 1,384,772,068,360 memengaruhi peningkatan harga 

saham secara signifikan. 

PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan dengan harga saham yang juga 

dapat dikatakan mahal meskipun rasio lebih rendah dibandingkan PT Siantar Top 

Tbk akan tetapi total ekuitas PT Indofood mampu memengaruhi kestabilan harga 

saham 

Tahun PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 1,53 0,09 2,93 

2014 1,41 0,11 4,61 

2015 1,04 0,03 3,92 

2016 1,57 0,07 3,58 

2017 1,45 0,25 3,77 

2018 1,31 0,31 2,98 
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PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan harga saham termurah yang mana 

dipengaruhi oleh harga saham per lembar dan total ekuitas yang paling kecil 

dibandingkan kedua perusahaan. 

Tabel 4.2.9 Hasil penelitian Economic Value Added PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama jangka waktu 2013 hingga 

2018 

       Sumber  : data sekunder yang diolah, 2019 

    Berdasarkan laba residu yang tersisa selama kurun waktu 2013 hingga 2017 PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki nilai tambah ekonomis yang bernilai positif 

di mana EVA > 0, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan bagus yang 

mana laba yang diperoleh memenuhi harapan penyandang dana. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan laba residu terbesar 

yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas yang telah 

dikurangkan dibandingkan dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk 

Tahun PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Sekar Laut Tbk PT Siantar Top Tbk 

2013 IDR 453,736,841,789 

 

IDR 2,429,010,476 

 

IDR 6,580,509,930 

 

2014 IDR 809,346,257,924 

 

IDR 6,458,063,304 

 

IDR 24,198,652,110 

 

2015 IDR 463,145,063,267 

 

IDR 6,272,978,636 

 

IDR 22,291,457,876 

 

2016 IDR 254,893,789,639 

 

-IDR 28,483,997,422 

 

IDR 29,721,207,738 

 

2017 IDR 161,305,973,243 

 

-IDR 413,530,664 

 

IDR 32,006,458,240 

 

2018  -IDR 1,148,399,013,898 

 

 IDR 5,015,814,379 

 

IDR 168,346,852,668 
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selama jangka waktu 2013 hingga 2017 meskipun laba residu mengalami penurunan 

dari tahun 2014 hingga bulan Maret tahun 2017karena dipengaruhi oleh total hutang 

maupun hutang jangka pendek perusahaan yang mengalami peningkatan maupun 

pendapatan setelah bunga dan pajak yang mengalami penurunan. Akan tetapi pada 

tahun 2018 PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki laba residu yang tersisa 

dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya dari seluruh modal yang 

dikeluarkan di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memiliki nilai tambah 

secara ekonomis di mana nilai EVA < 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian di 

mana modal yang dikeluarkan untuk suatu proyek tidak mampu memberikan 

peningkatan nilai tambah secara ekonomis sehingga pendapatan yang dihasilkan lebih 

rendah dibandingkan dengan  biaya modal yang berasal dari total ekuitas, total hutang 

dan sebagainya  

Pada tahun 2014 laba residu yang tersisa mengalami peningkatan karena pengaruh 

dari rasio profitabilitas perusahaan yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya di mana margin laba kotor maupun laba bersih mengalami peningkatan 

terhadap penjualan perusahaan, tingkat pengembalian atas keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi untuk menghasilkan laba 

maupun keseluruhan dana yang digunakan sebagai modal untuk ditanamkan di bursa 

efek mengalami peningkatan sehingga laba yang dihasilkan dalam investasi maupun 

penjualan tersebut mempengaruhi peningkatan laba residu yang tersisa setelah modal. 

Pada tahun 2015 hingga 2018 laba residu yang tersisa setelah biaya modal yang 

dikeluarkan mengalami penurunan tajam karena pengaruh dari rasio profitabilitas 
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yang mana margin laba bersih setelah penjualan mengalami penurunan maupun 

tingkat pengembalian atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan dalam operasi untuk menghasilkan laba mengalami penurunan sehingga 

memengaruhi penurunan laba residu yang tersisa setelah biaya modal yang 

dikeluarkan. 

Selama kurun waktu 2013 hingga 2018 PT Sekar Laut Tbk mengalami penurunan 

laba  yang secara umum tidak memenuhi harapan penyandang dana pada tahun 2016 

dan 2017. Di mana pada tahun 2016 dan 2017 nilai EVA<0, yang mana tidak terjadi 

penambahan nilai ekonomis terhadap biaya modal yang dikeluarkan. 

PT Sekar Laut Tbk  mengalami peningkatan laba residu yang tersisa setelah biaya 

modal yang dikeluarkan pada tahun 2014 yang mana pada tahun 2014 meningkat dari 

Rp 2,429,010,476 pada tahun 2013 menjadi Rp 6,458,063,304 pada tahun 2014 di 

mana dipengaruhi oleh margin laba bersih dan laba kotor yang  mengalami 

peningkatan terhadap penjualan dan laba bersih setelah bunga dan pajak yang 

mengalami peningkatan. 

 PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan laba residu yang mengalami 

peningkatan pesat selama jangka waktu 2013 hingga 2018 meskipun secara umum 

nilai tambah secara ekonomis lebih kecil dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk akan tetapi mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi yang mana pada 

tahun 2013 sebesar Rp 6,580,509,930 menjadi Rp 168,346,852,668 pada tahun 2018. 
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4.3.Pembahasan Rasio keuangan  PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut   

Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama jangka waktu 2013 hingga 2018. 

a. Rasio likuiditas ( Liquidity Ratios ) 

-PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

     Selama tahun 2013 hingga 2014 perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

semakin mampu melunasi kewajiban jangka pendek di mana Current Ratios 

mengalami peningkatan dari 1,68 menjadi 1,81, Quick Ratios mengalami peningkatan 

dari 1,26 menjadi 1,43, Net Working Capital mengalami peningkatan dari Rp 

13,300,786,000,000 menjadi Rp 18,314,050,000,000 dan Cash Ratios mengalami 

peningkatan meskipun kas yang dimiliki perusahaan belum mampu melunasi 

kewajiban jangka pendek di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk semakin mampu 

melunasi kewajiban jangka pendek yang dipengaruhi oleh perbandingan aktiva lancar 

yang mengalami peningkatan terhadap hutang lancar, kemampuan melunasi 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar dalam waktu yang cepat dan 

kemampuan menggunakan modal kerja sehingga berkontribusi terhadap semakin 

lancarnya pembayaran kewajiban lancar seperti biaya listrik, biaya perbaikan mesin 

dan sebagainya. 

    Sedangkan pada tahun 2015 hingga  2018 perusahaan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk mengalami penurunan Current Ratios dari 1,71 pada tahun 2015 

menjadi 1,47 pada 1,07  tahun 2018,  Net Working Capital turun dari Rp 

17,709,207,000 pada tahun 2015 menjadi Rp 2,068,516,000,000 pada tahun 2018 dan 
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Quick Ratios menurun dari 1,4 menjadi 0,69 sedangkan cash ratios tetap berkisar di 

bawah 1 yang mana kas perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendek 

di mana kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk semakin berkurang yang 

dipengaruhi oleh perbandingan aktiva lancar yang mengalami penurunan terhadap 

hutang lancar, semakin lambat untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan 

aktiva lancar dan kemampuan menggunakan modal kerja semakin berkurang 

sehingga pembayaran kewajiban lancar semakin kurang lancar. 

-PT Sekar Laut Tbk 

     Pada tahun 2013 hingga 2014 kemampuan PT Sekar Laut Tbk untuk melunasi 

kewajiban lancar terkendala di mana Current Ratios mengalami penurunan dari 1,23 

menjadi 1,18 dan Net Working Capital yang mengalami penurunan dari Rp 

28,604,478,953 menjadi Rp 25,994,109,517 yang mana dipengaruhi oleh 

perbandingan aset lancar yang mengalami penurunan terhadap hutang lancar 

berkurang, modal kerja yang dimiliki perusahaan semakin berkurang sedangkan 

quick ratios maupun cash ratios tidak berpengaruh secara signifikan karena berkisar 

di bawah 1. 

Pada tahun 2015 hingga 2018 Current Ratios mengalami peningkatan dari 1,19 

menjadi 1,22 maupun Net Working Capital yang mengalami peningkatan dari Rp 

30,626,073,144 menjadi Rp 65,386,564,495. Sedangkan Quick Ratios dan Cash 

Ratios di bawah 1 yang mengindikasikan kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban lancar dengan kas tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendek akan 
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tetapi karena kemampuan untuk membayar kewajiban lancar maupun modal kerja 

mengalami peningkatan pada akhirnya memengaruhi kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban lancar. 

-PT Siantar Top Tbk 

    PT Siantar Top Tbk mengalami peningkatan Current Ratios dan Net Working 

Capital yang pesat di mana Current Ratios meningkat dari 1,48 menjadi 2,64 dan Net 

Working Capital meningkat dari Rp 85,274,909,209 menjadi Rp 574,133,258,010 

yang mana memberikan pengaruh berupa kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancar maupun modal kerja yang dimiliki mengalami peningkatan 

sehingga PT Siantar Top Tbk semakin mampu melunasi kewajiban lancar. 

Perusahaan terbaik : 

   Secara umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang 

paling mampu melunasi kewajiban jangka pendek meskipun peningkatan rasio lebih 

rendah dibandingkan PT Siantar Top Tbk akan tetapi aktiva lancar maupun kas  

perusahaan yang lebih besar memengaruhi pembayaran kewajiban lancar semakin 

cepat 

Cash Flow from Operations : 

   Berdasarkan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi ketiga perusahaan sama-

sama memiliki arus kas yang bernilai positif di mana mampu menghasilkan arus kas 

untuk melunasi pinjaman. 
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   Penerimaan kas dari penjualan barang dan pembayaran dari kontrak melalui 

transaksi perdagangan yang lebih besar  mempengaruhi pembayaran kas untuk 

pemasok, karyawan dan operasional sehingga pembayaran kewajiban lancar sangat 

lancar. 

    PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling baik di 

dalam pengelolaan arus kas yang mana dipengaruhi oleh penerimaan kas dari 

penjualan barang maupun pembayaran dari kontrak melalui transaksi perdagangan 

yang paling besar dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. 

 

b. Rasio solvabilitas ( Solvability Ratios ) 

-  PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

    PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

melunasi kewajiban yang dimiliki.di mana selama kurun waktu 2013 hingga 2018 

dana perusahaan semakin aman yang mana kemampuan Debt to Equity Ratios ( 

DER) perusahaan untuk melunasi total utang dengan total ekuitas mengalami 

peningkatan dari  1,08 menjadi 0,48 sedangkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi total utang dengan total aktiva ( Debt to Assets Ratios ) maupun untuk 

melunasi kewajiban jangka panjang dengan total ekuitas dalam batas aman ( Long 

Term Debt to Assets Ratios ) selama 2013 hingga 2018. 
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-PT Sekar Laut Tbk 

   PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang memiliki batas dana yang kurang 

aman dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Siantar Top 

Tbk yang mana dipengaruhi oleh Debt to Equity Ratios yang berkisar di atas 1 selama 

2013 hingga 2018 yang mana total ekuitas tidak mampu melunasi total utang 

meskipun Debt to Assets Ratios maupun Long Term Debt to Equity Ratios dalam 

batas aman karena rasio yang berkisar di bawah 1. 

-PT Siantar Top Tbk 

  PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang mampu melunasi total utang di 

mana peningkatan Debt to Equity Ratios ( DER ) mengalami peningkatan dari 1,08 

pada tahun 2013 menjadi 0,6 pada tahun 2018 yang mana batas dana perusahaan 

semakin aman yang dipengaruhi oleh total ekuitas yang semakin mampu melunasi 

total utang. Perusahaan tersebut bukan perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik 

karena total ekuitas maupun total aset yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk untuk melunasi total utang. 

Perusahaan terbaik : 

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

melunasi semua kewajiban yang dimiliki. Di mana meskipun kemampuan Debt to 

Asset Ratios maupun Long Term Debt to Equity Ratios PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk sama dengan PT Siantar Top Tbk maupun PT Sekar laut Tbk akan tetapi karena 

Debt to Equity Ratios yang dipengaruhi oleh total ekuitas yang mampu melunasi total 
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utang meskipun rasio berkisar lebih rendah dibandingkan PT Siantar Top Tbk akan 

tetapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap merupakan perusahaan yang paling 

mampu melunasi semua kewajiban yang dimiliki karena total aset maupun total 

ekuitas yang bernilai besar. 

Cash Flow from Investment : 

   Secara umum ketiga perusahaan memiliki arus kas yang berasal dari aktivitas 

investasi yang bernilai negative yang mana penerimaan dan pengeluaran kas sesuai 

dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. Perusahaan dengan arus kas yang paling buruk adalah PT Siantar Top 

Tbk di mana pada tahun 2017  menghasilkan aliran kas yang bernilai negative karena 

pencairan investasi jangka pendek sehingga aliran kas yang ada di perusahaan 

semakin tidak mampu melunasi semua kewajiban yang dipenuhi. 

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang memiliki aliran kas 

paling lancar yang mana aliran kas yang dihasilkan paling besar dibandingkan PT 

Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Di mana pendapatan sewa maupun 

pendapatan investasi mampu menjadi jaminan untuk pembayaran kewajiban secara 

keseluruhan. 

c. Rasio Aktivitas ( Activity Ratios ) 

-  PT Indofood Sukses Makmur Tbk : 
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    Secara umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu menghasilkan penjualan 

yang berasal dari  perputaran persediaan barang ( Inventory Turn Over ) dan aktiva 

tetap ( Fixed Assets Turn Over ) akan tetapi perputaran ( Turn Over )tersebut lebih 

rendah dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut Tbk sedangkan 

perputaran total aktiva ( Total Assets Turn Over ) tidak mampu menghasilkan nilai 

penjualan yang lebih besar dibandingkan total aktiva. Meskipun perputaran ( Turn 

Over ) tersebut lebih rendah dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut 

Tbk akan tetapi umur piutang ( Day Sales in Receivables ) maupun  waktu untuk 

mengumpulkan piutang ke dalam kas perusahaan ( Average Collection Period ) lebih 

singkat dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Sekar Laut Tbk sehingga hasil atas 

tagihan piutang lebih cepat dibayarkan oleh pihak yang ditagih maupun piutang yang 

dibayarkan dapat masuk ke rekening perusahaan sehingga arus kas lebih lancar 

- PT Sekar Laut Tbk : 

   PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu menghasilkan 

penjualan yang berasal dari perputaran persediaan barang. Di mana perputaran 

persedian barang ( Inventory Turn Over), perputaran total aktiva ( Total Assets Turn 

Over) maupun perputaran aktiva tetap ( Fixed Assets Turn Over ) mampu 

menghasilkan rasio tertinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT 

Siantar Top Tbk. 

   Di mana perputaran penjualan yang paling besar membuat piutang perusahaan 

semakin lama dibayar yang mana umur piutang dan waktu pengumpulan piutang ke 
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dalam kas perusahaan semakin panjang sehingga uang kas yang masuk ke perusahaan 

tidak lancar. 

-PT Siantar Top Tbk  

   PT Siantar Top Tbk juga mampu menghasilkan rasio yang tinggi yang berasal dari 

perputaran persediaan ( Inventory Turn Over) maupun perputaran aktiva tetap ( Fixed 

Assets Turn Over ) di dalam menghasilkan penjualan. Meskipun PT Siantar Top Tbk 

mampu menghasilkan penjualan akan tetapi piutang yang dibayarkan semakin lama 

dibayar karena penjualan kredit yang tinggi piutang dibayarkan semakin lama. 

Perusahaan terbaik : 

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan keuntungan berdasarkan perputaran persediaan, total aktiva maupun 

aktiva tetap meskipun rasio bernilai lebih rendah dibandingkan PT Siantar Top Tbk 

maupun PT Sekar Laut Tbk akan tetapi piutang yang diterima oleh perusahaan sangat 

cepat dibayarkan yang mana Day Sales in Receivables ( Berapa lama piutang bisa 

diterima oleh perusahaan berdasarkan penjualan) maupun Average Collection Period 

(  Waktu pengumpulan Piutang untuk masuk ke kas perusahaan ) memiliki jangka 

waktu terpendek dibandingkan PT Sekar Laut Tbk maupun PT Siantar Top Tbk. 

Cash Flow from Finance: 

Secara umum ketiga perusahaan sama-sama memiliki aliran kas yang baik yang mana 

dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut : 
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   PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki aliran kas yang  yang positif pada tahun 

2013, 2014 dan 2018 yang mana lebih banyak uang yang mengalir ke perusahaan di 

mana bertujuan untuk meningkatkan aset perusahaan yang berasal dari penjualan 

jangka panjang yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan maupun investasi di 

masa yang akan datang. Sehingga aset perusahaan tersebut berpotensi meningkatkan 

penjualan. Karena cash flow from operations yang positif maupun cash flow from 

investment yang negative memengaruhi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 

investasi jangka panjang sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pinjaman 

jangka panjang dari bank. 

   Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki aliran 

kas yang negatif di mana perusahaan mampu melunasi utang jangka panjang yang 

harus dipenuhi yang berasal dari kas yang dimiliki perusahaan karena pengaruh cash 

flow from operations yang bernilai positif dan cash flow from investment yang 

bernilai negative. 

    PT Sekar Laut Tbk memiliki aliran kas yang negative pada tahun 2013 ,2014, 

2015, 2017 dan 2018 yang mana aktivitas pendanaan lebih banyak melakukan 

pembayaran yang bertujuan untuk melunasi utang yang harus dipenuhi yang berasal 

dari kas perusahaan. Karena cash flow from operations yang bernilai positif dan cash 

flow from investment yang bernilai negative memengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk semakin mampu melunasi utang jangka panjang yang harus dipenuhi yang 

berasal dari kas perusahaan yang mampu menutup. 
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   Pada tahun 2016 PT Sekar Laut Tbk memiliki aliran kas yang positif yang mana 

perusahaan lebih banyak melakukan pinjaman jangka panjang maupun pinjaman dari 

lembaga keuangan. Di mana cash flow from investment yang negatif dan cash flow 

from operations yang positif semakin mampu membuat perusahaan mampu 

meningkatkan investasi yang berasal dari aset jangka panjang maupun aset tak 

berwujud untuk meningkatkan keuntungan di masa depan. 

    PT Siantar Top Tbk pada tahun 2013 hingga 2016 memiliki aliran kas yang positif 

di mana banyak melakukan pinjaman jangka panjang  bertujuan untuk meningkatkan 

aset perusahaan yang mana dipengaruhi oleh cash flow from operations yang positif 

dan cash flow investment yang negative. 

    Pada tahun 2017 PT Siantar Top Tbk memiliki aliran kas yang negative di manaa 

cash flow from operations yang positif dan cash flow from financing yang positif 

memengaruhi pengeluaran kas dari operasi dan penjualan aset tetap untuk melunasi 

utang. 

   Pada tahun 2018 PT Siantar Top Tbk memiliki aliran kas yang negative di mana 

pengaruh cash flow from operations yang positif maupun cash flow from investment 

yang negatif membuat kas yang dimiliki perusahaan mampu menutup segala 

pengeluaran yang ada seperti pembayaran utang maupun pembayaran dividen 
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d. Rasio Profitabilitas ( Profitability Ratios ) 

 

- PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

 

   Secara umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang 

paling mampu menghasilkan laba dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar 

Top Tbk. Di mana berdasarkan laba yang diperoleh secara umum mengalami 

peningkatan. Berdasarkan Activity Ratios, diketahui bahwa perputaran persediaan 

barang ( Inventory Turn Over ) maupun perputaran aktiva tetap ( Fixed Asses Turn 

Over )meningkatkan penjualan selama 2013 hingga  2018 yang mana mampu 

memberikan margin laba bersih atas penjualan maupun imbal balik investasi yang 

berasal dari total aktiva dan total ekuitas yang diinvestasikan. 

  Pada tahun 2014, 2016 dan 2018 kemampuan PT Indofood Sukses Makumr Tbk 

mengalami peningkatan margin laba kotor maupun laba bersih atas penjualan ( Gross 

Profit Margin dan Net Profit Margin) dan imbal balik hasil atas aktiva yang 

diinvestasikan ( Return On Assets dan Return On Equity ) mengalami peningkatan 

karena pengaruh dari peningkatan laba bersih setelah bunga dan pajak terhadap total 

aktiva, total ekuitas maupun penjualan. 

  Pada tahun 2015 dan 2017 kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

mengalami penurunan karena pendapatan bersih setelah bunga dan pajak mengalami 

penurunan terhadap total ekuitas maupun penjualan perusahaan. 
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PT Sekar Laut Tbk : 

   PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang memberikan pertumbuhan laba 

paling sedikit dibandingkan PT Siantar Top Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. Di mana pengaruh perputaran persediaan barang ( Inventory Turn Over ) 

maupun aktiva tetap ( Fixed Assets Turn Over) memberi penjualan secara umum  

mampu meningkatkan margin laba kotor maupun margin laba bersih akan tetapi jika 

dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Siantar Top Tbk 

merupakan yang paling kecil. 

   Pada tahun 2013 hingga 2015 margin laba kotor maupun margin laba bersih 

terhadap penjualan ( Gross Profit Margin dan Net Profit Margin ) mengalami 

peningkatan maupun imbal balik atas aktiva yang diinvestasikan maupu modal di 

bursa efek mengalami peningkatan ( Return On Assets dan Return On Equity ). Hal 

tersebut dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih setelah bunga dan pajak ( Earning 

After Interest and Taxes ) terhadap penjualan ( Sales ). 

   Dari tahun 2016 hingga 2018 margin laba kotor maupun laba bersih ( Net Profit 

Margin and Gross Profit Margin ) mengalami penurunan terhadap penjualan dan 

imbal balik atas aktiva yang diinvestasikan ( Return On Assets ) mengalami 

penurunan karena penurunan laba bersih setelah bunga dan pajak ( Earning After 

Inrerest and Taxes ) terhadap penjualan (Sales ). 
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PT Siantar Top Tbk : 

   Selama kurun waktu 2013 hingga 2018 rasio PT Siantar Top Tbk merupakan rasio 

tertinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sekar Laut Tbk 

akan tetapi pendapatan setelah bunga dan pajak maupun nilai penjualan lebih rendah 

dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sehingga tidak dapat 

dikatakan bahwa PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang paling mampu 

menghasilkan laba. 

   Margin laba kotor atas penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga  

2018 sedangkan margin laba bersih atas penjualan maupun hasil investasi dari 

pengembalian aktiva ( Return On Assets ) mengalami peningkatan pada tahun 2015 

hingga 2018. 

Perusahaan terbaik : 

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan terbaik di mana mampu 

menghasilkan laba karena besarnya pendapatan setelah bunga dan pajak yang lebih 

besar dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk. 

   Secara umum rasio PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih rendah dibandingkan 

PT Siantar Top Tbk akan tetapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan 

perusahaan terbaik untuk menghasilkan laba di mana besarnya pendapatan setelah 

bunga dan pajak maupun total aktiva yang paling besar dibandingkan PT Sekar Laut 

Tbk dan PT Siantar Top Tbk.memengaruhi penghasilan laba yang paling besar. 
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e. Rasio Pasar ( Market Ratios ) 

-  PT Indofood Sukses Makmur Tbk: 

    PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan 

yang baik di dalam menghasilkan laba yang berasal dari bursa efek. Selama jangka 

waktu 2013 hingga  2018 mampu menghasilkan keuntungan yang berasal dari 

penjualan saham meskipun menghasilkan keuntungan dari penjualan saham akan 

tetapi pendapatan yang dibayarkan kepada investor jauh lebih besar karena 

peningkatan dividen selama kurun waktu 2013 hingga  2018 sehingga dari penjualan 

saham tersebut investor banyak menerima keuntungan. 

   Harga saham per lembar tetap stabil selama kurun waktu 2013 hingga 2018 di mana 

pengaruh rasio profitabilitas yaitu kestabilan laba bersih setelah bunga dan pajak 

terhadap total ekuitas maupun total aktiva maupun pengaruh Economic Value Added 

yaitu laba bersih yang tersisa setelah biaya modal yang dikurangkan memengaruhi 

kestabilan harga saham yang tidak naik dan turun maupun nilai tambah ekonomi 

memengaruhi harga saham yang stabil dan tidak dikategorikan terlalu murah maupun 

mahal. 

PT Sekar Laut Tbk : 

   PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan harga saham paling murah di 

mana pengaruh Dividend Payout Ratios yang besar membuat pendapatan yang 

diterima investor selalu mengalami peningkatan akibat dari peningkatan dividen per 

saham terhadap laba bersih per saham maupun Dividend Yield yang tinggi  dan Price 
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to Book Value yang rendah mempengaruhi harga saham per lembar yang rendah 

sehingga saham dapat dikategorikan murah maupun penjualan saham yang rendah  ( 

Price to Sales Ratios ) memberikan pengaruh kepada investor membayar lebih sedkit 

dan kesempatan kepada investor untuk menerima pengembalian yang besar dari  

tingkat pengembalian dividen. Sedangkan bagi pemilik perusahaan rugi karena 

mendapatkan hasil dengan jumlah yang lebih sedikit yang berasal dari penjualan 

saham maupun harga saham secara keseluruhan. 

PT Siantar Top Tbk : 

  PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan dengan harga saham paling mahal dan 

tingkat dividen yang paling rendah di mana investor membayar lebih mahal terhadap 

setiap rupiah yang dihasilkan di mana dipengaruhi oleh tingkat dividen yang rendah 

maupun pendapatan yang dibayarkan investor paling rendah karena pengaruh dividen 

yang rendah membuat harga saham mengalami peningkatan selama 2013 hingga 

Maret 2018. 

  Sehingga pemilik perusahaan merupakan pihak yang paling untung di dalam 

mendapatkan keuntungan berdasarkan penjualan saham maupun pendapatan yang 

dibayarkan investor. 

Perusahaan terbaik : 

  PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan 

yang terbaik meskipun pengukuran rasio dapat dikatakan PT Siantar Top Tbk 

merupakan perusahaan terbaik akan tetapi berdasarkan pengukuran pendapatan laba 
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per saham ( Earning Per Share ) maupun  pendapatan ( Revenue) dan total ekuitas ( 

Total Equity) memengaruhi kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merupakan perusahaan yang paling baik di mana pendapatan yang 

diterima oleh penjualan saham ( Price Earning Ratios ) maupun harga saham yang 

stabil ( Price Book Value ) memengaruhi keuntungan terbesar bagi pemilik 

perusahaan. 

   Sedangkan PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan keuntungan terbesar 

bagi investor karena harga saham yang terlalu murah ( price Book Value ) dan tingkat 

dividen yang tinggi memberikan kesempatan bagi investor untuk menanamkan 

dananya di perusahaan tersebut. 

4.4.Pembahasan Economic Value Added  PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

Sekar Laut   Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama jangka waktu 2013 hingga Maret 

2018. 

- PT Indofood Sukses Makmur Tbk : 

   Secara umum diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan 

perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik di mana mampu menghasilkan laba yang 

ekonomis. Di mana modal yang diinvestasikan pada suatu proyek memberikan laba 

dengan imbal balik yang tinggi. Berdasarkan rasio profitabilitas margin laba kotor 

maupun laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk maupun laba bersih setelah 

bunga dam pajak yang paling besar jika dibandingkan PT Sekar Laut Tbk dan PT 



 
 

101 
 

 

Siantar Top Tbk memengaruhi nilai tambah perusahaan secara ekonomis dengan nilai 

yang paling besar didapatkan jika dibandingkan kedua perusahaan yang dianalsiis. 

   Aktivitas yang didukung dengan modal yang seadanya akan tetapi proyek yang 

dianalisis tepat memberikan pengaruh berupa laba operasional setelah pajak yang 

mengalami peningkatan membuat nilai tambah secara ekonomis bagi  PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk.  

   Akan tetapi pada tahun 2018 PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki laba 

ekonomis yang negative di mana biaya modal yang dikeluarkan yang berasal dari 

total hutang, total ekuitas maupun sebagainya lebih besar dibandingkan pendapatan 

yang dihasilkan sehingga PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kerugian 

pada tahun 2018. 

- PT Sekar Laut Tbk : 

    PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan laba ekonomis terendah jika 

dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Siantar Top Tbk hal 

tersebut juga dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 yang mana laba ekonomis yang 

dihasilkan bernilai negative yang mana   biaya modal yang dikeluarkan lebih besar 

dibandingkan nilai tambah yang didapatkan. 

- PT Siantar Top Tbk : 

   PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan yang dapat dikatakan memiliki nilai 

tambah secara ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 
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dikeluarkan. Meskipun laba ekonomis bernilai positif akan tetapi laba ekonomis yang 

dihasilkan lebih rendah dibandingkan kedua perusahaan yang menjadi perbandingan. 

Meskipun laba ekonomis yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk akan tetapi selama jangka waktu 2013 hingga 2018 PT Siantar 

Top Tbk memiliki laba ekonomis yang positif. 

- Perusahaan terbaik : 

   PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan terbaik di dalam menghasilkan laba 

ekonomis. Karena laba ekonomis yang dihasilkan selalu positif jika dibandingkan 

dengan PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


