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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kinerja Rasio dibandingkan  pada laba pada beberapa Toserba di Indonesia 

 Dapat diketahui suatu kinerja perusahaan melalui Analisis laporan keuangan 

bentuk rasio meliputi analisis likuiditas, analisis leverage, analisis profitabilitas dan 

analisis aktivitas. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode horizontal yaitu 

dengan cara membandingkan kinerja perusahaan toserba yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kencenderungannya. 

1. PT. Alfa Retailindo Tbk 

Dilihat dari hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik. Hal ini dapat terlihat 

dalam analisis likuiditas yang meliputi curent ratio, quick ratio dan cash rasio yang 

menunjukan semakin tinggi rasio semakin besar perusahaan mampu memenuhi atau 

menjamin jangka pendeknya. Sedangkan dalam analisis likuiditas perusahaan memiliki 

kinerja yang baik dalam menjamin hutangnya dan pemenuhan kewajiban dalam 

membayar bunga pinjaman diatas 2 kali. Dalam analisis profitabilitas dan analisis 

aktivitas perusahaan mampu meningkatkan laba tiap tahunnya yang diperoleh dari 

penjualan yang dikelola dari persediaan dan pengunaan aktiva dan modal yang dimiliki 

perusahaan. Sehingga dapat diketahui laba yang meningkat didukung oleh kinerja 

perusahaan yang baik setelah dilihat dari analisis rasio. 

2. PT. Hero Supermarket Tbk 

Hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dimiliki perusahaan menunjukaan bahwa 

perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik karena meskipun laba meningkat akan 

tetapi kinerja perusahaan dilihat dari analisis rasio likuiditas perusahaan tidak dapat 

menjamin hutang jangka pendeknya. Analisis aktivitas perusahaan kurang efektif dalam 

mengelola modal kerjanya. 
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3. PT. Matahari Putra Prima Tbk 

Hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dimiliki perusahaan menunjukan bahwa 

kinerja perusahaan yang cukup baik laba yang dihasilkan perusahaan meski mengalami 

penurunan tetapi setelah dilihat dari analisis rasio perusahaan mampu menjamin 

hutangnya dan melakukan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

4. PT. Mitra Adiperkasa Tbk 

Hasil kinerja perusahaan setelah dilihat dilihat dari analisis rasio dibandingkan pada laba 

yang dimiliki mengalmi penurunan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat terlihat 

dalam kemampuan perusahaan dalam menamin hutangnya. Dan perusahaan berusaha 

melakukan pengelolaan yang efektif terhadap modal sumber daya perusahaan. 

5. PT. Metro Supermarket Realty Tbk 

Hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dihasilkan perusahaan tiap tahunnya 

walaupun mengalami penurunan yang dimiliki perusahaan menunjukan bahwa kinerja 

perusahaan kurang baik. Hal ini dapat terlihat pada analisis likuiditas yang dibawah 

100% disebabkan semakin bertambahnya hutang yang dimiliki perusahaan, dan pada 

analisis leverage perusahaan mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga perusahaan 

tidak dapat menjamin hutangnya. Perusahaan ini juga kurang efektif dalam mengelola 

modal kerja yang ada dalam meningkatkan penjualan disebabkan hutang perusahaan 

bertambah. 

6. PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

Hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dihasilkan perusahaan tiap tahunnya 

walaupun tahun 2005 terjadi penurunan laba akan tetapi perusahaan menunjukkan kinerja 

yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dalam analisis rasio likuiditas dan leverage yang 

menjamin hutangnya. Dapat dilihat pula dalam analisis aktivitas perusahaan melakukan 

periode penagihan piutang tiap tahunnya secara efektif yakni 1 hari. 

7. PT. Rimo Catur Lestari Tbk 

Dilihat dari laba yang dihasilkan perusahaan mengalami kerugian tiap tahunnya 

menyebabkan kinerja perusahaan kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari analisis rasio 

profitabilitas dan aktivitas yakni walaupun perusahaan melakukan pengeloalan 

persediaan, aktiva tetap, aktiva dan modal kerja yang cukup baik untuk menghasilkan 
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penjualan akan tetapi beban usaha dan penghasilan atau beban lain-lain yang terlalu 

tinggi menyebabkan  perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan perusahaan 

tidak dapat menjamin hutangnya dengan laba yang dimiliki.  

 Dilihat dari hasil kinerja rasio dibandingkan pada laba yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup baik adalah PT. Ramayana Lestari Sentosa 

karena walaupun terjadi penurunan laba pada tahun 2005 akan tetapi setelah dilihat dari 

keempat analisis rasio kinerja perusahaan dinilai cukup bagus dalam menjamin hutang-

hutangnya dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Sedangkan yang memiliki kinerja 

perusahaan yang paling baik setelah dilihat dari analisis rasio dibandingkan dengan laba 

yang dimiliki perusahaan adalah PT.Alfa Retailindo.  

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran perusahaan Toserba sebagai 

berikut: 

1. PT. Alfa Retailindo Tbk 

Perusahaan memiliki kondisi kinerja yang dapat dikatakan sudah baik karena perusahaan 

lebih unggul dari pada perusahaan lainnya, akan tetapi perusahaan memiliki aktiva lancar 

ynag setelah dikurangi persediaan lebih kecil dari pada hutang lancarnya, sehingga 

mengakibatkan pengelolaan perusahaan tidak efektif. Oleh karena itu perusahaan 

sebaiknya mengurangi peminjaman hutang kepada pihak luar sehingga pengelolaan dapat 

dijalankan lebih efektif.  

2. PT. Hero Supermarket Tbk 

Analisis likuiditas menunjukkan perusahaan tidak mampu melunasi hutang lancarnya. 

Oleh karena itu perusahaan perlu meminimalkan hutangnya. Sehingga pengelolaan dapat 

dijalankan lebih efektif. Begitu juga dengan perputaran modal kerja, perputaran aktiva 

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

harus memanfaatkan perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total 

aktiva dengan efektif dan efesien untuk meningkatkan penjualan. 

3. PT. Matahari Putra Prima Tbk 

Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada tahun 2006 dari aktivitas 

penjualan dan sumber-sumber seperti aktiva dan modal sangat kecil. Oleh karena itu 

perusahaan sebaiknya menekan beban-beban seperti beban umum dan beban administrasi. 
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Perputaran persediaan sangat lambat, sebaiknya manajemen mengontrol modal yang ada 

pada persediaan dengan baik. Perputaran aktiva tetap dan perputaran seluruh aktiva juga 

sangat lambat hal ini berarti aktiva dan seluruh aktiva yang dimliki perusahaan dalam 

menciptakan penjualan sangat lambat. Oleh karena itu perusahaan harus memanfaatkan 

aktiva tetap dan total aktiva dengan efesien dan efektif. 

4. PT. Mitra Adiperkasa Tbk 

Perusahaan hendaknya meminimalkan hutangnya pada pihak luar dan menningkatkan 

penjulan guna meningkatkan laba. Perputaran aktiva tetap dan perputaran seluruh aktiva 

juga sangat lambat hal ini berarti aktiva dan seluruh aktiva yang dimliki perusahaan 

dalam menciptakan penjualan sangat lambat. Oleh karena itu perusahaan harus 

memanfaatkan aktiva tetap dan total aktiva dengan efesien dan efektif. 

5. PT. Metro Supermarket Tbk  

Perusahaan menunjukkan tidak mampu melunasi hutang lancarnya maka perusahaan 

hendaknya meminimalkan jumlah hutangnya. Sehingga pengelolaan dapat dijalankan 

lebih efektif. Begitu juga dengan perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan 

perputaran total aktiva sangat lambat, oleh karena itu perusahaan sebaiknya harus 

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

aktiva dengan efektif dan efesien untuk meningkatkan penjualan. 

6. PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

Perusahaan memiliki kondisi kinerja yang dapat dikatakan sudah baik karena perusahaan 

lebih unggul dari pada perusahaan lain. Akan tetapi perusahaan perlu melakukan 

perputaran aktiva dan aktiva tetap secara lebih efektif dan efesien dalam meningkatkan 

penjualan. 

7. PT. Rimo Catur Lestari Tbk 

Perusahaan perlu meminimalkan hutangnya kepada pihak luar karena pengelolaan 

perusahaan jadi tidak efektif. Begitu juga dengan perputaran modal kerja, perputaran 

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

sebaiknya harus memanfaatkan perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan 

perputaran total aktiva dengan efektif dan efesien untuk meningkatkan penjualan. 

 Untuk peneliti selanjutnya, penulis memberikan saran kepada pembaca atau 

pengguna laporan keuangan dalam melihat analisis ini berguna bagi pengambilan 
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keputusan. Dan semoga penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang menyelesaikan 

tugas akhir untuk sedianya meneruskan penelitian ini dalam penggunaan analisis rasio 

terhadap kinerja perusahaan.  


