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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan pada 

kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

sebelum dan sesudah Go Publik di Bursa Efek Indonesia maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk sebelum Go Publik di Bursa Efek Indonesia dari rasio likuiditas 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang baik pada cash 

ratio tahun 2013 meningkat sebesar 366% dari tahun 2012. Rasio 

solvabilitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam 

kondisi baik pada debt to ratio ratio tahun 2013 ekuitas yang dibiayai 

oleh hutang dibawah 50% yaitu 12%, artinya perusahaan mampu 

mengurangi ekuitas yang membiayai oleh hutang sebesar 53%. Rasio 

Profitabilitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan dalam kondisi kurang baik, hal ini disebabkan dengan net 

profit margin masih dibawah 20%, return on asset dibawah 30% dan 

return on equity masih dibawah 40%. Rasio aktivias menunjukkan 

kondisi perusahaan yang kurang baik disebabkan total asset turnover 

masih dibawah 2 kali dan inventory turn over masih dibawah 9 kali. 

2. Kinerja Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk sesduah Go Publik di Bursa Efek Indonesia dari rasio likuiditas 

menunjukkan kondisi perusahaan yang baik walaupun ada penurunan 

persentase pada tahun 2015 tetapi tidak terlalu signifikan dan 
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perusahaan mampu memenuhi seluruh hutang lancar diatas 100%. 

Rasio solvabilitas menunjukkan kondisi perusahaan yang baik, 

perusahaan mampu mengurangi jumlah hutangnya dibawah 50%. Rasio 

profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang kurang 

baik, dikarenakan net profit margin masih dibawah 20%, return on 

asset dibawah 30% dan return on equity masih dibawah 40%. Rasio 

aktivias menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik disebabkan 

total asset turnover masih dibawah 2 kali dan inventory turn over yang 

masih mengalami naik turun. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang 

diperoleh maka penulis menyampaikan saran, sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan lagi likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih baik lagi dengan 

menggunakan teknik analisis dan rasio yang tepat sehingga 

menghasilkan hasil analisis yang lebih baik. 

3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai acuan 

dalam mengambil keputusan berinvestasi pada PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk. 

 


