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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai

kinerja perusahaan dilihat dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan

rasio hutang sebagai dasar untuk menganalisis fundamental milik perusahaan. Rasio-

rasio ini dihitung dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan mendapatkan

hasil rasio-rasio nya, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. apabila dilihat dari rasio likuiditas

yaitu Current Ratio dan Quick Ratio, memiliki kinerja yang cukup baik,

walaupun terjadi penurunan di tahun 2009 tetapi perusahaan mampu bangkit

kembali dan memperoleh rasio yang tinggi di tahun 2010 dan 2011.

Perusahaan mempunyai likuiditas yang baik untuk dapat membayar hutang

yang akan jatuh tempo dari aktiva lancarnya maupun persediaan yang

dimiliki perusahaan.

2. Kinerja PT. Kalbe Farma Tbk. apabila dilihat dari rasio likuiditas yaitu

Current Ratio dan Quick Ratio, memiliki kinerja yang cukup baik, walaupun

fluktuasi terjadi setiap tahunnya tetapi mengarah kearah peningkatan seperti

tahun 2011 mengalami penurunan tetapi rasio yang dihasilkan lebih tinggi

dari tahun 2008 dan tahun 2009. Perusahaan mempunyai likuiditas yang baik
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untuk dapat membayar hutang yang akan jatuh tempo dari aktiva lancar

maupun persediaan yang dimiliki perusahaan.

3. Kinerja PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. apabila dilihat dari rasio aktivitas

yaitu Inventory Turnover, Fixed Asset Turnover, dan Total Asset Turnover,

memiliki kinerja yang cukup baik, seperti halnya terjadi pada rasio likuiditas

untuk tahun 2009 rasio aktivitas perusahaan mengalami sedikit penurunan

dan tahun 2010 sampai 2011 mencatatkan rasio yang berkembang cukup

besar. Perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola persediaan

dan aktivanya untuk menciptakan suatu penjualan

4. Kinerja PT. Kalbe Farma Tbk. apabila dilihat dari rasio aktivitas yaitu

Inventory Turnover, Fixed Asset Turnover, dan Total Asset Turnover,

memiliki kinerja yang cukup baik, peningkatan terus terjadi di tahun 2008

sampai 2010, tetapi untuk 2011 terjadi penurunan. Perusahaan memiliki

pengelolaan yang cukup baik dalam hal persediaan serta aktivanya untuk

menghasilkan penjualan.

5. Kinerja PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. apabila dilihat dari rasio

profitabilitas yaitu Return on Asset, Return on Equity, dan Profit Margin,

memiliki kinerja sangat baik, dikarenakan perusahaan dari tahun 2008 sampai

tahun 2011 menghasilkan rasio profitabilitas yang terus meningkat.

Perusahaan setiap tahunnya mencatatkan laba yang terus meningkat, dan di

tahun 2010 laba meningkat signifikan. Perusahaan memiliki kinerja yang

sangat baik dalam menghasilkan laba dan return bagi pemegang saham dari

penjualan, modal, dan aktivanya.
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6. Kinerja PT. Kalbe Farma Tbk. apabila dilihat dari rasio profitabilitas yaitu

Return on Asset, Return on Equity, dan Profit Margin, memiliki kinerja  baik,

dikarenakan perusahaan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 menghasilkan

rasio profitabilitas yang terus meningkat tetapi untuk tahun 2011 sedikit

mengalami penurunan. Perusahaan setiap tahunnya mencatatkan laba yang

terus meningkat, dan di tahun 2010 laba meningkat signifikan. Perusahaan

memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba dan return bagi

pemegang saham dari penjualan, modal, dan aktivanya.

7. Kinerja PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. apabila dilihat dari rasio hutang

memiliki kinerja yang baik, dilihat dari hasil Debt Ratio, Time Interest

Earned Ratio, Fixed Charge Coverage Ratio yang dihasilkan perusahaan.

Untuk Debt ratio walaupun di tahun 2009 mengalami peningkatan tetapi

tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan kembali yang berarti bahwa

perusahaan telah membayar hutang yang jatuh tempo sehingga perolehan

hutang perusahaan berkurang. Untuk Time Interest Earned Rati dan Fixed

Charge Coverage Ratio perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya

yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari

EBIT(Earning Before Interest and Tax) terus meningkat tiap tahunnya.

8. Kinerja PT. Kalbe Farma Tbk. apabila dilihat dari rasio hutang memiliki

kinerja yang baik, dilihat dari hasil Debt Ratio, Time Interest Earned Ratio,

Fixed Charge Coverage Ratio yang dihasilkan perusahaan. Untuk Debt ratio

terjadi fluktuasi tiap tahunnya. Untuk Time Interest Earned Ratio dan Fixed

Charge Coverage Ratio perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya
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yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari

EBIT(Earning Before Interest and Tax) terus meningkat tiap tahunnya.

9. Fundamental yang dimiliki PT. Kalbe Farma Tbk. Jika dilihat dari rasio

Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Solvabilitas perusahaan akan terus

berkembang untuk ke depannya. Segi Likuiditas perusahaan memiliki

keuangan yang likuid, walaupun di tahun 2009 terjadi penurunan sedikit

tetapi masih tetap dapat membayar hutang jangka pendeknya. Segi Aktivitas

memiliki perputaran persediaan yang cepat untuk menghasilkan penjualan.

Segi Profitabilitas perusahaan mencatatkan laba yang terus meningkat dari

tahun ke tahunnya sehingga return untuk pemegang saham meningkat terus.

Segi Solvabilitas perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang baik, hutang

yang terus menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011.

10. Fundamental yang dimiliki PT. Kalbe Farma Tbk. Jika dilihat dari rasio

Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Solvabilitas perusahaan akan terus

berkembang untuk ke depannya. Segi Likuiditas perusahaan memiliki

keuangan yang cukup likuid, dapat membayar hutang-hutang yang akan jatuh

tempo. Segi Aktivitas memiliki perputaran persediaan yang cepat untuk

menghasilkan penjualan. Segi Profitabilitas perusahaan mencatatkan laba

yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya sehingga return untuk

pemegang saham meningkat terus walau di tahun 2011 terjadi sedikit

penurunan. Segi Solvabilitas perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang

baik, walaupun terjadi fluktuasi pada hutang perusahaan setiap tahunnya

tetapi perusahaan mampu untuk membayar hutang-hutangnya.
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5.2. Saran

Beberapa saran yang penulis kemukakan dibawah ini berdasarkan pada

kelemahan yang dimiliki PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. dan PT. Kalbe Farma

Tbk., dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan

penilaian serta perbaikan kinerja perusahaan. Saran-saran tersebut antara lain :

1. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. agar mengkaji ulang pendanaannya agar dapat

memenuhi kewajiban hutang nya serta untuk meningkatkan likuiditas

perusahaan. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan memaksimalkan asset-

asetnya sehingga dapat meningkatkan penjualannya. Harus dapat lebih baik

dalam menggunakan aktiva, penjualan, dan modalnya untuk dapat meningkatkan

pendapatan, meningkatkan kinerja perusahaan, serta untuk menarik minat

investor agar menanamkan modalnya.

2. PT. Kalbe Farma Tbk. harus meningkatkan pengelolaan aktiva serta

persediaannya untuk dapat menghasilkan penjualan agar dapat memenuhi

kewajibannya dalam membayar hutang. Harus dapat meningkatkan kinerja dalam

memanfaatkan aktiva serta persediaan yang ada untuk menghasilkan perputaran

persediaan yang cepat. Harus dapat mengatur pendanaan serta pendapatannya

untuk menurunkan tingkat hutang perusahaan atau membagikannya pada

pemegang saham guna untuk menarik minat investor agar terus bertahan untuk

berinvestasi di perusahaan.


