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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil Rasio Likuiditas, di lihar dari rasio lancar (current ratio), rasio 

cepat (quick ratio), dan rasio kas (cash ratio). PT. Gudang Garam Tbk. 

memiliki kinerja keuangan yang kurang baik karena pada tahun 2013-2016 

current ratio memiliki hasil yang rendah dari nilai rata-rata industri. Untuk 

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. memiliki kinerja keuangan yang tidak 

baik dari tahun 2012-2014 karena current ratio memiliki hasil yang rendah 

dari nilai rata-rata industri, sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 memiliki 

kinerja keuangan baik karena current ratio diatas rata-rata industri. Lalu PT. 

Bentoel International Investama Tbk. memiliki kinerja keuangan yang tidak 

baik karena pada tahun 2012-2016 current ratio memiliki hasil yang rendah 

dari nilai rata-rata industri kurang dari setiap tahunnya. Sedangkan current 

ratio yang dimiliki oleh PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. hampir semua 

periode memiliki kinerja keuangan yang baik karena melebihi rata-rata 

industri. Untuk quick ratio PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM Sampoerna Tbk. 

dan PT. Bentoel International Investama Tbk. memiliki kinerja yang tidak 

baik karena semua periode masih dibawah nilai rata-rata industri. Sedangkan 

untuk PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. dari tahun 2012-2014 memiliki kinerja 
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keuangan yang baik karena melebihi nilai rata-rata industri 0,30 kali, tahun 

2015 dan 2016 quick ratio yang dimilki menurun karena masih dibawah rata-

rata industri yang artinya kinerja keuangannya kurang baik. Untuk cash ratio 

PT. Gudang Garam Tbk. memiliki kinerja keuangan yang tidak baik karena 

hampir semua periode dibawah rata-rata industri, hanya tahun 2014 yang 

diatas rata-rata industri. PT. HM Sampoerna Tbk. memiliki kinerja keuangan 

yang tidak baik dari tahun 2012-2014 sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 

memiliki kinerja yang baik karena nilai cash ratio diatas rata-rata industri. PT. 

Bentoel International Investama Tbk. memiliki kinerja keuangan yang tidak 

baik karena tahun 2012-2016 di bawah rata-rata industri. Sedangkan cash 

ratio yang dimiliki PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. menunjukkan kinerja 

keuangan yang baik karena hampir semua periode di atas rata-rata industri, 

hanya tahun 2016 di bawah rata-rata industri. 

2. Ditinjau dari rasio solvabilitas, yang dilihat dari rasio utang atas aktiva (debt 

to assets ratio), dan rasio utang atas modal (debt to equity ratio). Untuk 

perhitungan debt to assets ratio yang menunjukkan kinerja keuangan yang 

tidak baik ditunjukkan pada PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM Sampoerna 

Tbk. dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. karena tidak mampu melampaui 

rata-rata industri. Sedangkan PT. Bentoel International Investama Tbk. 

memiliki kinerja keuangan yang baik karena mampu melampaui dara-rata 

industri. PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM Sampoerna Tbk. dan PT. Wismilak 

Inti Makmur Tbk. memiliki kinerja keuangan yang baik karena memiliki hasil 

yang lebih rendah dari rata-rata industri untuk perhitungan debt to equity ratio 
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Sedangkan untuk PT. Bentoel International Investama Tbk. memiliki kinerja 

keuangan yang tidak baik karena memiliki hasil yang lebih tinggi atau diatas 

rata-rata industri untuk perhitungan debt to equity ratio Yang artinya PT. 

Gudang Garam Tbk. PT. HM Sampoerna Tbk. dan PT. Wismilak Inti Makmur 

Tbk. lebih baik dalam kemampuannya memenuhi kewajiban (utang) jangka 

panjang atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi 

dibandingkan dengan PT. Bentoel International Investama Tbk. 

3. Ditinjau dari rasio aktivitas, yang dilihat dari perputaran piutang (receivable 

turn over), perputaran persediaan (inventory turn over), perputaran modal 

kerja (working capital turn over), perputaran aktiva tetap (fixed assets turn 

over), dan perputaran total aktiva (total assets turn over). PT. Gudang Garam 

Tbk. memiliki kinerja keuangan kurang baik karena dibawah standar industri 

untuk perhitungan receivable turn over, inventory turn over, working capital 

turn over, fixed assets turn over, dan total assets turn over, walaupun pada 

tahun 2014-2016 receivable turn over memiliki kinerja keuangan yang baik 

karena diatas standar industri. PT. HM Sampoerna Tbk. memiliki kinerja 

keuangan yang baik karena diatas rata-rata industri untuk perhitungan 

receivable turn over, inventory turn over, working capital turn over, fixed 

assets turn over, dan total assets turn over, walaupun pada tahun 2015 dan 

2016 receivable turn over memiliki kinerja keuangan yang kurang baik karena 

dibawah rata-rata industri. Untuk receivable turn over pada PT. Bentoel 

International Investama Tbk. memiliki kinerja keuangan yang baik pada tahun 

2012 dan 2013, sedangkan pada tahun 2014-2016 memiliki kinerja keuangan 
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yang kurang baik karena dibawah rata-rata industri, untuk inventory turn over 

hampir semua periode memilki kinerja keuangan yang kurang baik karena 

dibawah rata-rata industri, namun pada tahun 2014 memiliki kinerja keuangan 

yang cukup baik karena diatas rata-rata industri, untuk working capital turn 

over pada tahun 2013 dan 2014 memiliki kinerja keuangan yang kurang baik 

karena masih dibawah rata-rata industri, namun pada tahun 2012, 2015, dan 

2016 memiliki kinerja keuangan yang baik karena diatas rata-rata industri, 

sedangkan untuk fixed assets turn over dan total assets turn over PT. Bentoel 

International Investama Tbk. memiliki hasil yang kurang baik karena masih 

dibawah rata-rata industri. Untuk PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. memiliki 

kinerja keuangan yang tidak baik karena receivable turn over, inventory turn 

over, working capital turn over, fixed assets turn over, dan total assets turn 

over, masih dibawah rata-rata industri, walaupun pada tahun 2016 nilai 

receivable turn over dan tahun 2012 dan 2013 fixed assets turn over memiliki 

kinerja keuangan yang baik karena diatas rata-rata industri Yang artinya PT. 

HM Sampoerna Tbk. lebih unggul nilai efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang miliki perusahaan dibandingakan PT. Gudang 

Garam Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. dan PT. Wismilak Inti 

Makmur Tbk.  

4. Ditinjau dari rasio profitabilitas, yang dilihat dari margin laba kotor (gross 

profit margin), margin laba bersih (net profit margin), pengembalian investasi 

(return on investment), dan pengembalian ekuitas (return on equity). PT. 

Gudang Garam Tbk. memiliki gross profit margin yang kurang baik karena 
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dibawah rata-rata industri, namun pada tahun 2015 memiliki gross profit 

margin yang baik karena diatas rata-rata industri. Untuk net profit margin 

memiliki hasil yang baik karena diatas rata-rata industri, untuk return on 

investment dan return on equity memiliki hasil yang baik karena diatas rata-

rata industri, walaupun return on investment pada tahun 2012 dan 2013 dan 

return on equity pada tahun 2012 memiliki kinerja keuangan yang kurang baik 

karena dibawah standar industri. PT. HM Sampoerna Tbk. memiliki kinerja 

keuangan yang baik karena nilai gross profit margin, net profit margin, return 

on investment, dan return on equity diatas rata-rata industri. Lalu PT. Bentoel 

International Investama Tbk. memilki kinerja keuangan yang tidak baik 

karena nilai gross profit margin, net profit margin, return on investment, dan 

return on equity tidak memenuhi rata-rata industri dan PT. Wismilak Inti 

Makmur Tbk. memiliki gross profit margin dan net profit margin yang baik 

karena diatas rata-rata industri, sedangkan untuk return on investment 

memiliki hasil yang kurang baik pada tahun 2012, 2013, dan 2016 karena 

dibawah rata-rata industri, yang terakhir niali return on equity memiliki 

kinerja keuangan yang baik dari tahun 2013 sampai tahun 2016 karena diatas 

rata-rata industri, namun tahun 2012 memiliki kinerja keuangan yang kurang 

baik karena dibawah rata-rata industri, yang artinya PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. lebih unggul dalam kemampuan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingakan PT. Gudang Garam Tbk. PT. Bentoel International 

Investama Tbk. dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.  

5.2 Saran 
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Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka diperlukan beberapa saran 

untuk menambah masukan bagi perusahaan, diantaranya yaitu: 

1. PT. Gudang Garam Tbk. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. dan PT. 

Bentoel International Investama Tbk. hendaknya dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

dengan segala aktiva lancar yang dimiliki dengan cara mengurangi hutang 

lancar setiap tahunnya sehingga tidak terjadi penurunan dan dapat 

mengoptimalkan dan memenuhi jangka pendeknya.  

2. PT. Gudang Garam Tbk. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. dan PT. 

Wismilak Inti Makmur Tbk. hendaknya dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang pada saat jatuh 

tempo. 

3. PT. Gudang Garam Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. dan 

PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. hendaknya dapat meningkatkan atau 

mempertahankan dalam mengelola perputaran piutang, persediaan, modal 

kerja, aktiva tetap, dan total aktiva agar dapat berputar secara efektif dan 

efisien dalam menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. 

4. PT. Bentoel International Investama Tbk. hendaknya dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba agar 

semakin baik dalam mengelola suatu perusahaan. 


