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maka perusahaan akan mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaannya lebih 

baik atau bahkan lebih baik dari perusahaan lain. 

 Dengan adanya analisis rasio laporan keuangan maka akan dapat 

membantu manajemen mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan 

dimasa yang akan datang.   

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Aplikasi Analisis Rasio Laporan Keuangan Pada Laporan Keuangan  

Kelompok Perusahaan Food and Beverage. 

 Analisis rasio laporan keuangan pada perusahaan food and beverage telah 

dilaksanakan secara efektif, hal ini terlihat dari perusahaan food and beverage 

dalam menganalisis laporan keuangannya menggunakan metode analisis 

horizontal (dinamis) yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode baik intra perusahaan 

maupun antar perusahaan sehingga dapat diketahui perkembangan dan 

kecenderungannya. 

 

5.1.2 Kinerja Keuangan Masing-Masing Perusahaan Berdasarkan Hasil 

 Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan Kelompok Perusahaan 

Food and Beverage. 

 Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan food and 

beverage maka analisis yang digunakan adalah: 

1. Analisis Likuiditas 

Analisis likuiditas meliputi cash ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

Analisis likuiditas untuk PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk. pada 

tahun 2003, 2004, dan 2005 walaupun naik turun tetapi cukup baik, 

kecuali cash ratio perusahaan pada tahun 2003, 2004 rasionya kurang baik 
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karena di bawah 100%, yang artinya kas dan setara kas tidak dapat 

menjamin hutang lancarnya.  

Analisis likuiditas untuk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

Tbk. adalah untuk current ratio perusahaan cukup baik karena mengalami 

peningkatan, sehingga aktiva lancar perusahaan yang pada tahun 2003 

tidak dapat menjamin hutang lancarnya, pada tahun 2004 dan 2005 dapat 

menjamin hutang lancarnya. Sedangkan untuk quick ratio dan cash ratio 

perusahaan kurang baik karena mengalami penurunan, sehingga pada 

tahun 2004 dan 2005 quick ratio dan cash ratio tidak dapat menjamin 

hutang lancarnya. 

Analisis likuiditas untuk PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & 

TRADING COMPANY Tbk. adalah untuk current ratio walaupun naik 

turun tetapi cukup baik karena aktiva lancar perusahaan dapat menjamin 

hutang lancarnya. Sedangkan untuk quick ratio dan cash ratio perusahaan 

kurang baik walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2004, karena pada 

tahun 2003 dan 2005 quick ratio dan cash ratio tidak dapat menjamin 

hutang lancarnya. 

2. Analisis Leverage 

 Debt ratio, debt to equity ratio, dan time interest earned termasuk 

ke dalam kelompok analisis leverage. PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI 

Tbk. memiliki debt ratio dan debt to equity ratio yang baik, karena rasio-

rasionya di bawah 100%, karena baik aktiva maupun modal dapat 

menjamin hutang perusahaan. Untuk time interest earned, walaupun naik 

turun tetapi rasionya baik karena laba usaha perusahaan dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran bunga pinjaman.  

 Analisis leverage untuk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

Tbk. adalah perusahaan memiliki debt ratio yang baik, karena rasionya di 

bawah 100%, karena aktiva dapat menjamin hutang perusahaan, 

sedangkan untuk debt to equity rationya kurang baik, karena rasionya di 

atas 100%, karena komposisi modal lebih kecil daripada aktiva, sehingga 

modal perusahaan tidak dapat menjamin hutang perusahaan. Time interest 
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earned perusahaan kurang baik, karena di bawah 100%, sehingga resiko 

laba usaha perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran 

bunga pinjaman di masa lebih besar, walaupun pada tahun 2003, 2004, dan 

2005 laba usaha masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga 

pinjaman. 

 

 

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY 

Tbk. memiliki debt ratio dan debt to equity ratio yang baik, karena rasio-

rasionya di bawah 100%, karena baik aktiva maupun modal dapat 

menjamin hutang perusahaan. Time interest earned perusahaan kurang 

baik, karena di bawah 100%, sehingga resiko laba usaha perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman di masa lebih 

besar, walaupun pada tahun 2003, 2004, dan 2005 laba usaha masih dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman. 

3. Analisis Aktivitas 

Analisis aktivitas meliputi inventory turnover, average collection 

period, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset 

turnover. Analisis aktivitas untuk PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI 

Tbk. adalah perputaran persediaan baik walaupun naik turun, karena 

perputaran persediaan berjalan cepat. Untuk periode pengumpulan piutang, 

perusahaan kurang baik dalam hal penagihan piutangnya karena memakan 

waktu cukup lama. Working capital turnover kurang baik karena tiap 

tahun mengalami penurunan. Perputaran aktiva tetap perusahaan kurang 

baik karena walaupun mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi 

perputaran aktiva berjalan lambat. Perputaran total aktiva perusahaan 

kurang baik karena perputarannya lambat, walaupun perusahaan memiliki 

kemampuan untuk menjual lebih besar daripada aktiva yang dimiliki.  

Analisis aktivitas untuk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

Tbk. adalah perputaran persediaan kurang baik walaupun naik turun, 

karena perputaran persediaan berjalan lambat. Untuk periode 
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pengumpulan piutang, perusahaan cukup baik dalam hal penagihan 

piutangnya karena memakan waktu kurang dari 1 bulan. Working capital 

turnover perusahaan kurang baik karena walaupun mengalami peningkatan 

tiap tahunnya, tetapi Working capital turnover berjalan lambat. Perputaran 

aktiva tetap perusahaan kurang baik karena walaupun naik turun, 

perputaran aktiva berjalan lambat. Perputaran total aktiva perusahaan 

kurang baik karena perputarannya lambat, walaupun perusahaan memiliki 

kemampuan untuk menjual lebih besar daripada aktiva yang dimiliki. 

Analisis aktivitas untuk PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & 

TRADING COMPANY Tbk. adalah perputaran persediaan walaupun naik 

turun, karena perputaran persediaan berjalan lambat. Untuk periode 

pengumpulan piutang, perusahaan kurang baik dalam hal penagihan 

piutangnya karena memakan waktu cukup lama. Working capital turnover 

perusahaan pada tahun 2003 cukup baik, tetapi pada tahun 2004 

mengalami penurunan yang drastis sehingga working capital perusahaan 

berjalan lambat, pada tahun 2005 walaupun mengalami peningkatan, tetapi 

working capital turnover berjalan lambat. Perputaran aktiva tetap 

perusahaan kurang baik karena walaupun mengalami peningkatan tiap 

tahunnya, tetapi perputaran aktiva berjalan lambat. Perputaran total aktiva 

perusahaan kurang baik karena perputarannya lambat, walaupun 

perusahaan memiliki kemampuan untuk menjual lebih besar daripada 

aktiva yang dimiliki. 

4. Analisis Profitabilitas 

Analisis profitabilitas meliputi gross profit margin, basic earning 

power, net profit margin, return on asset, dan return on equity. PT AQUA 

GOLDEN MISSISSIPPI Tbk. Memiliki analisis profitabilitas yang baik, 

karena perusahaan ini selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan 

dan sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan modal. 

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk. memiliki analisis 

profitabilitas yang baik, karena perusahaan ini selalu menghasilkan laba 
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dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan 

modal. 

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY 

Tbk. memiliki analisis profitabilitas yang baik, karena perusahaan ini 

selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang 

ada seperti aktiva dan modal. 

 

5.1.3 Kinerja Keuangan Antar Perusahaan Berdasarkan Hasil Analisis Rasio 

 Laporan Keuangan Perusahaan Kelompok Perusahaan Food and 

Beverage. 

 Berdasarkan keterangan-keterangan pada bagian kinerja keuangan 

perusahaan berdasarkan hasil analisis rasio laporan keuangan perusahaan 

kelompok perusahaan food and beverage, penulis menyimpulkan bahwa PT 

AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk. memiliki kinerja yang paling baik 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan food and beverage lainnya yang 

penulis teliti. 

 Hasil analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk membantu 

manajemen dalam menilai keinerja keuangan perusahaan untuk tahun sekarang 

lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan apakah kinerja keuangan perusahaan 

atau prestasi yang dimiliki perusahaan lebih baik daripada perusahaan-perusahaan 

lain yang bergerak dalam industri yang sama.  

 Jika kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan di tahun 

sebelumnya dan prestasi perusahaan lebih buruk dari perusahaan-perusahaan lain 

yang bergerak dalam industri yang sama, berarti terdapat kelemahan-kelemahan 

dalam perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan harus mencari solusi untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut sehingga untuk tahun-tahun yang akan 

datang kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki dan kinerja keuangan 

perusahaan dapat ditingkatkan. Jika kinerja keuangan perusahaan lebih baik dari 

tahun-tahun sebelumnya dan prestasi perusahaan lebih baik daripada perusahaan 

sejenis yang bergerak dalam industri yang sama, maka untuk tahun-tahun yang 

akan datang harus dipertahankan dan ditingkatkan. 
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5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran untuk perusahaan-

perusahaan food and beverage adalah sebagai berikut: 

1. PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk. 

Pada tahun 2003, 2004, dan 2005 perusahaan memiliki current ratio dan quick 

ratio yang terlalu besar, hal ini menunjukkan adanya aktiva lancar yang 

menganggur. Oleh karena itu perusahan sebaiknya melakukan pengelolaan 

yang lebih efektif terhadap aktiva lancar. Begitu juga dengan periode 

pengumpulan piutang, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan 

perputaran total aktiva sangat lambat, oleh karena itu sebaiknya pengelolaan 

piutang, modal kerja, aktiva tetap, dan total aktiva perusahaan dilakukan 

secara efektif dan efisien. 

2. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk.  

Pada tahun 2004 dan 2005, perusahaan memiliki quick ratio dan cash ratio, 

yang terlalu kecil, hal ini menunujukkan aktiva lancar setelah dikurangi 

persediaan serta kas dan setara kas perusahaan tidak dapat menjamin hutang 

lancarnya. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan berusaha untuk 

meminimalkan jumlah hutang lancarnya. Begitu juga dengan perputaran 

persediaan yang sangat lambat, manajemen harus mengontrol modal yang ada 

pada persediaan agar perputaran persediaan dapat dipercepat. Perputaran 

modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva sangat 

lambat, oleh karena itu sebaiknya, modal kerja, aktiva tetap, dan total aktiva 

perusahaan dilakukan secara efektif dan efisien. 

3. PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. 

Pada tahun 2005, perusahaan memiliki quick ratio dan cash ratio, yang terlalu 

kecil, hal ini menunujukkan aktiva lancar setelah dikurangi persediaan serta 

kas dan setara kas perusahaan tidak dapat menjamin hutang lancarnya. Oleh 

karena itu sebaiknya perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah hutang 

lancarnya. Begitu juga dengan perputaran persediaan yang sangat lambat, 

manajemen harus mengontrol modal yang ada pada persediaan agar 
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perputaran persediaan dapat dipercepat. Perputaran modal kerja, perputaran 

aktiva tetap, dan perputaran total aktiva sangat lambat, oleh karena itu 

sebaiknya, modal kerja, aktiva tetap, dan total aktiva perusahaan dilakukan 

secara efektif dan efisien. 
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