
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis laporan keuangan yang penulis lakukan terhadap penilaian tingkat 

kinerja pada perusahaan kelompok industri farmasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kinerja pada kelompok Industri Farmasi. 

a.   Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

Rasio Likuiditas meliputi ;Rasio Lancar (Current Ratio), Quick Test Ratio (QTR), Net 

Working Capital (NWC). Dari hasil perbandingan terhadap analisis pada kelompok 

industri farmasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja terbaik pada tahun 2004 

secara umum dimiliki oleh PT. Darya Varia Laboratoria Tbk. Sedangkan pada tahun 

2005 sampai pada tahun 2007 kinerja terbaik dimiliki oleh PT. Merck Tbk karena 

tingkat rasio likuiditasnya memiliki kenaikan dibandingkan pada tahun 2004. 

b.   Rasio Solvabilitas (Leverage Ratios) 

Rasio Solvabilitas meliputi ;Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Equity Multiplier (EM). Dari kedelapan perusahaan emiten yang diteliti, penulis 

menyimpulkan bahwa kinerja terbaik pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 

secara umum dimiliki oleh PT. Merck Tbk, dimana pada tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2007 nilai rasionya terus menurun yang berarti jumlah kewajiban lancar 

perusahaan pun menurun. 

c.   Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

Rasio Profitabilitas meliputi ; Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), 

Return on Equity (ROE). Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang 

mempunyai kinerja terbaik adalah PT. Merck Tbk, karena secara umum perusahaan 

selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada seperti 

aktiva dan modal. Sedangkan pada tahun 2007 kinerja terbaik dimiliki oleh PT. 

Bristol-Myers Squibb Tbk tingkat rasio likuiditasnya memiliki kenaikan dibandingkan 

pada tahun sebelumnya. 



 

           d.    Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 

Rasio Aktivitas meliputi ; Receivable Turn Over (RTO), Inventory Turn Over (ITO), 

Total Asset Turn Over (TATO). Dari hasil perbandingan terhadap analisis pada 

kelompok industri farmasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja terbaik dari 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah PT. Kimia Farma Tbk. Sedangkan pada 

tahun 2007 yang memiliki kinerja terbaik adalah. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

karena nilai rasio aktivitasnya pada tahun ini mengalami kenaikan bila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

 
2. Hasil analisis laporan keuangan dilihat dari Return On Investment (ROI) 

Dari perbandingan ROI yang telah diteliti, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, 

Perusahaan yang mempunyai rata-rata paling besar untuk menghasilkan keuntungan yang 

akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan adalah PT. Merck Tbk yang 

berarti bila dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang memilki kinerja yang paling 

baik adalah PT. Merck Tbk. 

  
3. Hasil analisis laporan keuangan dilihat dari pertumbuhan (growth) 

Dari hasil perhitungan pertumbuhan penulis mengambil kesimpulan bahwa PT. Pyridam 

Farma Tbk yang mempunyai tingkat pertumbuhan (growth) paling baik, hal ini dapat 

dilihat tiap tahunnya PT. Pyridam relatif stabil dalam menjaga pertumbuhan tiap tahunnya 

bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

  
5.2 Saran 

      Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

selanjutnya penulis mempunyai saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan-perusahaan industri farmasi sebagai berikut : 

1. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

Secara umum perusahaan memiliki nilai rasio yang baik, tetapi jika dilihat dari 

perbandingan laba bersih terhadap penjualan yang selalu meningkat sebaliknya laba 

bersih yang diperoleh relatif menurun. Menurut penulis penurunan laba bersih ini 

mungkin dapat diatasi dengan menerapkan biaya efisien, dan pengurangan biaya operasi. 

 



 

2. PT. Indofarma Tbk 

Perusahaan memiliki nilai rasio yang relatif stabil maksudnya naik atau turunnya rasio 

tidak signifikan. Perusahaan memiliki nilai penjualan yang sangat besar namun rata-rata 

laba bersih yang didapat masih sangat kecil. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan, melakukan penghematan biaya sehingga laba yang diharapkan 

dapat tercapai. 

3. PT. Kimia Farma Tbk 

Perusahaan memiliki nilai rasio yang baik, tetapi jika dilihat dari perbandingan laba bersih 

terhadap penjualan yang selalu meningkat sebaliknya laba bersih yang diperoleh relatif 

menurun. Menurut penulis penurunan laba bersih ini mungkin dapat diatasi dengan 

melakukan efisien biaya operasi dan mengefisienkan kegiatan di luar kegiatan utama 

perusahaan, sehingga tidak menimbulkan beban terhadap laba operasi perusahaan. 

4. PT. Kalbe Farma Tbk 

Perusahaan memiliki nilai rasio yang stabil, tetapi bila dilihat dari perbandingan antara 

laba bersih dengan penjualan yang selalu meningkat sedangkan laba bersih yang lebih 

kecil, sebaiknya perusahaan melakukan efisiensi terhadap aktivitas perusahaan terutama 

pada kegiatan operasi perusahaan, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebih 

terhadap laba operasi perusahaan. 

5. PT. Merck Tbk  

pada perusahaan ini penjualan tiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi bila 

dibandingkan dengan laba bersih yang diterima perusahaan jumlahnya lebih kecil bila 

dibandingkan dengan penjualan. Menurut penulis hal ini disebabkan kecilnya persentase 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena memasukkan 

semua unsur pendapatan dan biaya, oleh karena itu perusahan sebaiknya mengurangi 

biaya operasi. 

6. PT. Pyridam Farma Tbk  

Perusahaan ini bila dibandingkan dengan perusahaan lain memiliki laba bersih yang lebih 

besar akan tetapi, laba bersih yang didapat oleh perusahaan masih lebih kecil bila 

dibandingkan dengan penjualan. Maka dari itu penulis menyarankan agar mengurangi 

biaya operasi, di samping itu perusahaan juga sebaiknya membatasi pengeluaran barang 



 

modal, dan melakukan pelepasan atas aktiva perusahaan sehingga  perusahaan dapat lebih 

fokus untuk meningkatkan kinerjanya. 

7. PT. Schering-Plough Indonesia Tbk 

Dilihat dari operasi laba bersih terhadap penjualan, perusahaan memiliki rasio yang 

negatif. Hal ini disebabkan selama tiga tahun berturut-turut perusahaan mengalami rugi 

operasi bersih yang disebabkan penjualan yang diperoleh tidak seimbang. Saran penulis 

adalah perusahaan hendaknya dapat menekan biaya-biaya dan meningkatkan penjualan 

serta serta menaikkan harga jual produk sehingga selisih antar penjualan dan beban pokok 

penjualan wajar. 

8. PT. Bristol-Myers Squibb Tbk 

Perusahaan memiliki nilai rasio yang stabil, tetapi bila dilihat dari perbandingan antara 

laba bersih dengan penjualan yang selalu meningkat sedangkan laba bersih yang lebih 

kecil, sebaiknya perusahaan melakukan efisiensi biaya, meningkatkan penjualan dan 

melakukan investasi sesuai skala prioritas sehingga investasi yang dilakukan lebih efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


