
BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa rasio keuangan PT. Kalbe

Farma Tbk dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bila ditinjau dari sudut likuiditasnya, yang diukur dengan mempergunakan

current ratio dan quict ratio, PT Kalbe Farma bila dihubungkan dengan

teori yang menyatakan bahwa current ratio yang lebih dari 200 %

dianggap sudah baik tingkat likuiditasnya, namun bila dibandingkan

dengan rata-rata industri perusahaan tahun 2009 dan 2010 dapat dikatakan

sudah baik atau liquid, namun pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011,

2012 dan tahun 2013 tingkat likuiditas diukur dengan current ratio belum

dikatakan baik karena masih berada dibawah rata-rata industri perusahaan.

2. Bila ditinjau dari sudut solvabilitas, yang diukur dengan mempergunakan

debt to asset ratio dan debt to equity ratio tahun 2009 sampai tahun 2013

yang dibandingkan dengan rata-rata rata-rata industri perusahaan sejenis,

PT. Kalbe Farma Tbk berada dibawah rata-rata industri dan dapat

dikatakan baik. Ini disebabkan karena aktiva meningkat setiap tahunnya di

bandingkan dengan jumlah peningkatan hutang.

3. Bila ditinjau dari sudut profitabilitas yang diukur dengan mempergunakan

Return on Asset(ROA) dan return on equity ratio (ROE) tahun 2009 yang

dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan PT Kalbe Farma berada

dalam keadaan kurang aman karena berada dibawah rata-rata. Namun



tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 memiliki profitabilitas yang baik dan

aman karena berada diatas rata-rata industri. Bila diukur dengan Return on

Equity (ROE) tahun 2013 yang dibandingkan dengan rata-rata internal dan

industri perusahaan sejenis maka PT. Kalbe Farma Tbk mengalami

kenaikan dan dapat disimpulkan memiliki profitabilitas yang baik dan

amam. Hal ini di sebabkan naiknya laba perusahaan setiap tahunnya.

4. Ditinjau dari sudut aktivitas Rasio Aktivitas perusahaan pada lima tahun

terakhir menunjukkan peningkatan dilihat pada hasil receivable turn over dan

inventory turn over karena berada diatas rata-rata industril perushaan. Hal ini

mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami

kenaikan dalam mengelola perputaran piutang.

5. Dilihat dari Rasio Pasar bahwa nilai Price Earnings Ratio yang semakin

rendah dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki

tingkat pertumbuhan yang rendah. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat

pertumbuhan yang tinggi cenderung memiliki PER yang tinggi pula. Dapat

dikatakan bahwa rasio pasar pada PT Kalbe Farma Tbk pada lima tahun

terakhir dilihat rata-rata industri perusahaan sejenis maka dapat dikatakan

tidak baik karena berada dibawah rata-rata.

B. Saran-saran

1. Secara umum, rasio likuiditas sebesar 2:1 atau lebih bisa disebut bagus,

akan tetapi rasio yang terlalu besar bisa mengindikasikan bahwa

perusahaan tidak menggunakan aset secara produktif dan lebih baik

diinvestasikan dalam bentuk lain. Dengan angka likuiditas PT. Kalbe

Farma Tbk sebaiknya mempertahankan rasio likuiditas dengan



memaksimalkan jumlah hutang jangka pendek dan memaksimalkan

penggunaan aktiva lancar.

2. Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko

kerugian yang dihadapi, tetapi ada juga kesempatan mendapatkan laba

yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas

yang rendah tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil. Dengan

angka solvabilitas PT kalbe Farma sebaiknya perusahaan juga

mempertahankan solvabilitasnya karena mempunyai tingkat solvabilitas

yang rendah.

3. Angka rasio profitabilitas PT Kalbe Farma sudah menunjukkan angka

yang baik dan berada diatas rata-rata industri dan sebaiknya perusahaan

mempertahan rasio profitabilitas. Untuk meningkatkan profitabilitas suatu

perusahaan harus meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi

beban dan meningkatkan penjualan.

4. Rasio aktivitas PT Kalbe Farma menunjukkan angka yang tidak jauh dari

rata-rata industri, ini dikarena jumlah kenaikan penjualan dan piutang

setiap tahunnya tidak terlalu besar. Sebaiknya perusahaan lebih

meningkatkan rasio aktivitasnya dengan cara meningkatkan penjulan dan

piutang untuk tahun berikutnya.

5. Rasio pasar PT Kalbe Farma menunjukkan angka yang sangat rendah dari

rata-rata industri dan sebaiknya perusahaan lebih menaikkan rasio pasar

dengan cara menurunkan harga saham dan menaikan laba persaham setiap

tahunnya.



6. Dari hasil rasio diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada PT

Kalbe Fama Tbk secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik bila

ditinjau dengan menggunakan rasio Likuiditas, rasio Solvabilitas, rasio

Profitabilitas, rasio Aktivitas dan rasio pasar.


