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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan dua analisis keuangan yaitu 

Analisis Komparatif dan Analisis Commen Size untuk menilai kinerja keuangan 

PT Mayora Indah Tbk  dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk periode tahun 

2017-2018 yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Analisis komparatif laporan posisi keuangan selama tahun 2017-2018 

menunjukkan persentase total aset dan total liabilitas & ekuitas bahwa PT 

Garudafood lebih tinggi dibandingkan PT Mayora. Hal ini menjelaskan 

bahwa PT Garudafood telah melakukan perluasan usaha untuk 

meningkatkan aset lancarnya dan mendukung meningkatkan penjualannya 

dengan baik.  

2. Berdasarkan analisis komparatif laporan laba rugi tahun 2017-2018 jumlah 

laba PT Garudafood mengalami peningkatan dibandingkan PT Mayora, hal 

tersebut menjelaskan bahwa PT Garudafood dapat memanfaatkan perluasan 

usaha yang telah dilakukan dengan baik. Akibat adanya perluasan usaha, 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksinya. 

3. Berdasarkan analisis commen size laporan posisi keuangan tahun 2017-2018 

menunjukkan persentase selisih total aset PT Garudafood lebih besar 

dibandingkan dengan PT Mayora. Hal ini disebakan karena PT Garudafood 
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sedang melakukan investasi yang cukup besar. Sedangkan persentase selisih 

total liabilitas dan ekuitas tahun 2017-2018 PT Garudafood cenderung naik 

dibandingkan PT Mayora. Hal ini menunjukkan bahwa PT Garudafood telah 

mengalokasikan dananya untuk aset sebagian besar dari modal sendiri. 

Lebih besarnya sumber modal dari modal sendiri dibandingkan utang akan 

meningkatkan margin of safety bagi kreditur dan menguatkan posisi 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi margin of safety, maka semakin 

rendah resiko yang didapat saat berinvestasi pada saham perusahaan 

tersebut. 

4. Berdasarkan analisis common size pada laporan laba rugi tahun 2017-2018 

menyatakan bahwa PT Garudafood mengalami peningkatan laba yang 

signifikan dibandingkan dengan PT Mayora. Kondisi ini menjelaskan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilksn laba berdasarkan 

tingkat penjualannya semakin baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan maupun peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan 

agar mampu memenuhi kewajibannya. 

2. Penelitian ini dapat menggunakan analisis lainnya selain analisis komparatif 

dan analisis common size yang berupa analisis rasio keuangan dan analisis 

trend. 

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam rentang waktu bervariasi, agar 

memperoleh hasil yang lebih maksimal. 

  


