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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 5.1. Kesimpulan 

 Tujuan dari peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan 

perusahaa pakan ternak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu untuk 

mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan pakan ternak di 

Indonesia serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio nilai pasar, dan EVA, mengingat 

meningkatnya pola hidup sehat masyarakat saat ini dengan mengkonsumsi 

olahan bahan pangan yang sehat dan untuk memperoleh bahan pangan 

yang sehat memerlukan pakan ternak yang berkualitas. Berdasarkan hasil 

dari penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan pakan ternak yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio profitabilitas, 

dan rasio nilai pasar keempat perusahaan pakan ternak selama 

tahun 2016-2020 menunjukkan perbedaan, tetapi perbedaan 

tersebut tidak signifikan secara statistik 
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2. Nilai EVA keempat perusahaan pakan ternak selama tahun 2016-

2020 menunjukkan perbedaan, tetapi perbedaan tersebut tidak 

signifikan secara statistik  

3. PT. Charoen Pokphand Indonesia memiliki kinerja keuangan yang 

lebih tinggi diantara keempat perusahaan pakan ternak dilihat dari 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio nilai pasar (pada Price Book Value) dan 

rata-rata EVA yang lebih tinggi diantara keempat perusahaan 

pakan ternak. 

4. PT. Sierad Produce Tbk memiliki kinerja keuangan yang lebih 

tinggi diantara keempat perusahaan pada rasio nilai pasar dengan 

Price to Earning Ratio 

5. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki kinerja keuangan yang 

baik 

6. PT. Malindo Feedmill Tbk memiliki kinerja keuangan yang baik 

dan rata-rata EVA yang lebih kecil daripada ketiga perusahaan 

pakan ternak lainnya. 

 

 

  5.2 Saran  

1 Bagi investor, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan pakan ternak, sehingga hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam mertimbangkan 
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penanaman modal ke perusahaan ternak. Pertimbangan tersebut 

dengan tujuan agar investor dapat meminimalkan risiko, 

memaksimalkan keuntungan, dan menilai kinerja perusahaan, 

maupun nilai tambah ekonomis yang dihasilkan. 

 

2 Bagi akademis, peneliti selanjutnya dapat memperdalam rasio 

keuangan dan metode EVA yang digunakan, maupun periode 

pengamatan yang akan dilakukan agar lebih mendalam. 

 

3 Bagi perusahaan, untuk meningkatkan EVA harus diimbangi dengan 

peningkatan kinerja keuangan agar efisien. Efisiensi dapat dilihat 

dari sisi profitabilitas, jika profitabilitas baik maka EVA juga akan 

baik, karena laba berpengaruh terhadap nilai tambah perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


