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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dilihat dari hasil pembahasan pada Bab 4, dapat ditarik kesimpulan mengenai 

analisis laporan keuangan yang dilakukan pada PT Kalbe Farma Tbk. untuk 

memudahkan para investor mengambil keputusan investasi. Rasio-rasio keuangan 

yang telah dianalisis secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa KLBF memiliki 

kinerja keuangan yang cukup baik sehingga para investor dapat melakukan investasi 

pada KLBF.  

Rasio likuiditas KLBF menunjukkan angka yang baik walaupun sempat 

mengalami penurunan tetapi angka rasio masih berada di dalam standar. Hal ini 

berarti KLBF mampu menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya sebelum 

jatuh tempo. 

Pada rasio solvabilitas, seluruh angka rasio menunjukkan kinerja perusahaan 

dalam memenuhi hutang-hutang jangka panjang sangat baik. Hutang-hutang 

perusahaan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan total aset dan pendapatan 

yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang ingin berinvestasi 

pada KLBF tidak perlu khawatir akan kemampuan perusahaan dalam menutupi 

hutang-hutangnya. 

 Dilihat dari hasil pembahasan, rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan 

penurunan dari tahun ke tahun. Padahal bila dilihat dari laporan keuangan, net 

income perusahaan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini berarti 

peningkatan net income belum tentu diikutsertakan dengan peningkatan rasio 
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profitabilitas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peningkatan pembanding 

dalam rasio profitabilitas (penyebut dalam masing-masing rasio profitabilitas) lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan net income. Investor tidak dapat hanya 

melihat dari satu atau beberapa rasio saja, namun perlu memahami rasio secara 

global agar dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam rasio 

profitabilitas, beberapa rasio seperti ROE memang mengalami penurunan, tapi ada 

rasio lain yang mengalami peningkatan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa KLBF 

masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. 

 Rasio aktivitas perusahaan dapat dikatakan belum stabil bila dilihat secara 

keseluruhan. Namun, angka rasio aktivitas perusahaan dapat dikatakan tidak akan 

membawa dampak yang buruk bagi perusahaan karena waktu perputaran aktivitas 

perusahaan tidak terlalu signifikan perbedaannya. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk para investor, secara keseluruhan PT Kalbe Farma Tbk. termasuk 

perusahaan yang cukup baik kinerja dan kondisi keuangannya dan KLBF bukanlah 

perusahaan yang baru sebentar bergerak di bidangnya melainkan sebuah perusahaan 

yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan menjadi perusahaan farmasi terbesar 

di Asia Tenggara serta telah meraih berbagai penghargaan yang dapat menjamin 

kualitas perusahaannya. Dengan demikian, penulis dapat menyarankan para investor 

untuk dapat mengambil keputusan investasi pada KLBF karena perusahaan ini layak 

untuk diinvestasi. 

 Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

berbeda-beda hasilnya tergantung dari data yang digunakan dan penelitian ini hanya 



 

Universitas Kristen Maranatha 

meneliti perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Bila peneliti selanjutnya 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut maka dapat menggunakan data lain yang 

dianggap mendukung untuk penelitian selanjutnya. 

  

  


