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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan urian yang telah di jelaskan di atas dan pembahasan pada 

bab – bab sebelumnya, sebagai akhir dari pembahasan. Objek penelitian ini adalah 

perusahaan go public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 

– 2014 dan termasuk dalam perusahaan sector industry bahan konsumsi yaitu 

makanan dan minuman. Analisis yang dilakukan ini adalah melalui Analisis 

Deskriptif yaitu analisis yang hanya membahas pada rata – rata, ROA, ROE, 

NPM serta analisis trend. 

Setelah menganalisis ketiga rasio profitabilitas dari laporan keuangan dua 

perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk maka 

peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan 

yaitu secara keseluruhan, baik dilihat dari ketiga rasio profitabilitas yaitu ROA, 

ROE, dan NPM bisa dilihat bahwa tingkat profitabilitas yang baik di dapat pada 

PT Indofood Sukses Makmur karena pada perusahaan tersebut laba yang di 

peroleh dari hasil penjualan PT Indofood Sukses Makmur setiap tahunnya 

mengalami peningkatan tetapi terjadi penurunnya juga namun penurunan hasil 

laba yang di dapat tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

dibandingkan dengan PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan dilihat dari 

perhitungan ROA, ROE serta NPM nya. 
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5.2 Saran 

1. Sebaiknya PT Mayora Indah Tbk dapat meningkatkan kinerja 

keuangannya agar perusahaan dapat meningkatkan keuntungan yang lebih 

meningkat kembali. 

2. Untuk peneliti selanjutnya tidak hanya dua perusahaan saja yang dijadikan 

sebuah perbandingan profitabilitasnya tapi bisa di tambah kembali 

perusahaan yang akan dijadikan perbandingan. 

3. Tidak hanya rasio profitabilitas saja yang dijadikan perhitungan dalam 

penelitian ini diharapkan banyak tambahan untuk perhitungan rasio pada 

laporan keungan ini. 
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