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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

         Berdasarkan penelitian Economics Value Added terhadap ketiga perusahaan 

yang dijadikan sampel yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk 

dan PT Siantar Top Tbk diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang paling baik yang mana mampu 

menghasilkan nilai tambah secara ekonomis yang terbesar selama jangka waktu 2013 

hingga 2017. Sedangkan pada tahun 2018  PT Siantar Top Tbk merupakan 

perusahaan dengan kinerja keuangan yang paling baik di mana nilai tambah secara 

ekonomis terbesar. 

 Sesuai penelitian Liquidity Ratios ( Rasio Likuditas ) diketahui bahwa PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik di 

dalam melunasi kewajiban yang harus dipenuhi pada saat sekarang. 

Sesuai penelitian Solvability Ratios ( Rasio Solvabilitas ) PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik di mana 

memiliki keamanan dana berupa aktiva maupun modal yang cukup kuat untuk 

melunasi utang. 
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Sesuai penelitian Activity Ratios diketahui bahwa PT Sekar Laut Tbk merupakan 

perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik di mana menghasilkan keuntungan 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan.  

Sesuai penelitian  Profitability Ratios ( Rasio Profitabilitas ) diketahui bahwa PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang 

paling baik di dalam menghasilkan laba. 

Sesuai penelitian Market Ratios ( Rasio Pasar) diketahui bahwa PT Siantar Top Tbk 

merupakan perusahaan yang paling untung di dalam menghasilkan laba yang berasal 

dari bursa efek di mana harga saham cenderung mahal. 

Bagi investor sendiri PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan dengan harga saham 

termurah. 

 

5.2 Saran 

Diharapkan ke depannya perusahaan yang ingin memiliki kinerja keuangan yang baik 

dapat menerapkan pola perhitungan berdasarkan pengukuran rasio dan Economic 

Value Added sehingga perusahaan dapat mengelola sistem keuangan yang sehat dan 

berkelanjutan. 

Bagi akademis maupun dunia pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang 

sesuai dengan penelitian ini untuk membantu mengatasi persoalan keuangan yang 

dihadapi. 


