BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian untuk penilaian kinerja dengan menggunakan analisis rasio
keuangan yaitu analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas
pada perusahaan PT. Mayora Indah Tbk yang merupakan sampel dalam penelitian, maka
kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1.

Rasio likuiditas perusahaan dilihat dari Current ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio
menunjukkan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk dapat dikatakan bagus,
karena berada diatas nilai standar industry. Hasil ini mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya mempunyai
kinerja yang baik.
2. Rasio profitabilitas dilihat dari Net Profit Margin, ROA, ROE, dan ROI PT Mayora
Indah Tbk menunjukkan kinerja keuangan selama tiga periode tidak bagus karena
nilai dibawah standar industri sedangkan untuk Gross Profit Margin dikatakan
bagus karena nilai yang diperoleh diatas nilai standar industry, tingkat keuntungan
hampir dibawah nilai standar industry.
3. Rasio aktivitas dilihat dari Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Receivable
Turnover pada kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk dikatakan tidak bagus,
karena nilai yang diperoleh dibawah nilai standar industry. Sedangkan untuk Fixed
Asset Turnover dikatakan bagus, karena diatas nilai standar industry, perusahaan
mengalami peningkatan piutang.
4. Rasio leverage dilihat dari Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio kinerja
keuangan PT Mayora Indah Tbk dikatakan bagus, karena diatas nilai standar
industry standar. nilai debt ratio yang tinggi menandakan bahwa sebagian besar
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kebutuhan dari ekuitas perusahaan dipenuhi dari hutang..
5.2 Saran
Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1.

Bagi Perusahaan
Suatu perusahaan perlu memperhatikan skala pengukuran kinerjanya dari periodeperiode tertentu, agar perusahaan dapat memaksimalkan suatu kegiatan dalam
pertumbuhan perusahaan.

a. Perusahaan

sebaiknya

meningkatkan

kinerja

keuangan

dan

berupaya

meningkatkan laba perusahaan untuk tahun-tahun berikutnya.
b.

Analisis penilaian kinerja perusahaan dilakukan tidak hanya berdasar data-data
hipotesis, tetapi dilakukan dengan analisa yang lebih mendalam seperti penilaian
karyawan dan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pertumbuhan yang
maksimal.

c. suatu perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja manajemen kedepannya agar
dapat lebih meyakinkan para investor untuk berinvestasi khususnya pada pasar
saham serta meningkatkan keuntungan perusahaan.
2. Bagi Investor
Investor perlu untuk lebih teliti dan cerdas dalam memilih investasi yang
menguntungkan dan sesuai dengan syariah. Bagi investor yang ingin berinvestasi
khususnya pada bursa efek dianjurkan untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan,
kondisi perusahaan dan keuntungan yang dihasilkan dengan melihat nilai rasio
likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan

leverage perusahaan karena berdasarkan

penelitian keempat aspek tersebut berpengaruh dalam mengukur tingkat kinerja
perusahaan. Dengan adanya pengetahuan ini diharapkan para investor lebih cermat
dalam memilih investasi yang menguntungkan dan terhindar dari kerugian.
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3. Bagi UMBY
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak
akademik untuk acuan penelitian yang akan datang. Maka dari itu, guna
mendukung penelitian ini diharapkan agar pihak kampus menambah referensi lebih
banyak lagi agar dapat mendukung adanya penelitian yang sejenis.
4. Bagi peneliti yang akan datang
Berkaitan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas
dalam lingkup satu perusahaan saja dan menggunakan 4 variabel saja dalam rasio
keuangan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan leverage atau bahkan
menambahkan rasio keuangan yang lain. Hal ini diharapkan agar dalam penelitian
selanjutnya bisa lebih maksimal dan berwawasan lebih luas.
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