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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan PT. Sepatu Bata. 

Tbk dengan menggunakan analisis commond size statement dan rasio keuangan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis commond size statement  kinerja keuangan 

jangka pendek perusahaan dinyatakan dalam kondisi baik dan likuid trend aset 

lancar cenderung meningkat dan prosentase liabilitas lancar perusahaan berada di 

bawah prosentase aset lancar. Kondisi keuangan jangka panjang,perusahaan 

mampu mendanai dengan modal sendiri dibandingkan dengan liabilitas nya dan 

ini baik untuk perusahaan. Kondisi hasil usaha laba bersih perusahan cenderung 

menurun hal ini disebabkan beban pokok penjualan perusahaan dan beban usaha 

perusahaan yang cenderung meningkat. 

2. Berdasarkan hasil rasio keuangan kinerja keuangan pada rasio likuiditas, 

perusahaan mampu menjamin utang lancar dengan aset lancar yang dimiliki, trend 

cenderung menurun namun rata-rata hasil masih diatas rasio industri maka rasio 

likuidias dianggap baik. Rasio aktivitas perusahaan berdasarkan perputaran 

piutang dan rata-rata pengembalian piutang Bata menunjukkan kinerja yang baik, 

walaupun trend menurun akan tetapi jika dikaitkan dengan rata-rata industri 

kinerja masih dianggap baik karena berada diatas rata-rata industri. Perputaran 
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aset tetap Bata cenderung meningkat maka aset tetap dalam menghasilkan 

penjualan meningkat. Profitabilitas perusahaan cenderung menurun dikarenakan 

beban usaha semakin meningkat 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang ada , peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya mempertahankan peningkatan prosentase aset lancar 

sehingga liabilitas akan cenderung turun sehingga likuiditas perusahaan akan 

terjaga, perlunya peningkatan ekuitas sehingga jaminan mendanai kegiaan lebih 

besar dibandingkan liabilitas. Pergerakan laba bersih yang menurun ini menjadi 

perngaan untuk perusahaan agar mengevaluasi prosentase beban pokok penjualan 

dan beban usaha tujuannya untuk mengevisiensi dan laba perusahaan akan 

maksimal 

2. Perlu adanya evaluasi terhadap penurunan yang terjadi pada kemampuan 

aset lancar menjamin liabilitasnya sehingga jaminan aset lancar perusahaan 

terhadap liabilitas akan maksimal. Penurunan trend perputaran piutang perlu 

dievaluasi karena hal ini berkaitan seberapa lama piutang akan menjadi kas. 

Perusahaan perlu meminimalkan beban usaha dan beban pokok penjualan 

sehingga profit margin akan meningkat dan hasil yang maksimal. 

 

 


