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Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan 
PT.Sang Hyang Seri dalam menggunakan modal kerja secara efektif dan efisien 
untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang 
diharapkan.Tujuandalampenelitianiniyaitu untukmengetahuiperkembangan 
profitabilitas PT.Sang Hyang Seri Pekalongan Lampung Timur dan 
untukmengetahuiperkembangan kinerja keuangan pada PT. Sang Hyang Seri 
Pekalongan Lampung Timur periode 2014-2018. 

Penerapanmetodeanalisisdalampenelitianiniyaitumenggunakankombinasianta
rakuantitatifdankualitatif.Analisis yang 
digunakandalampenelitianiniyaitudenganmenggunakananalisisrasioprofitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi NPM 
terlihat bahwa nilai-nilai yang dihasilkan tiap tahunnya mengalami fluktuasi, jika nilai 
dari kinerja indikator profitabilitas ini dibandingkan dengan kinerja nilai rata-rata 
didapati kinerja tahun 2017 dan 2018 dinilai baik di atas nilai standar. Sedangkan 
pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dinilai kurang baik. Secara keseluruhan hasil 
kinerja keuangan kurang baik dimana nilai tersebut kurang dari nilai standar. Kinerja 
keuangan ROAPT. Sang Hyang Seri selama tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 
2018 dapat dikatakan baik karena berada diatas rata-rata, namun disisi lain nilai 
ROA tahun 2017 berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya 
perusahaan dalam management asset yang berdampak pada jumlah laba yang 

diperoleh pada tahun tersebut. Namun kinerja secara keseluruhan dari indikator 
ROA selama 2014-2018 jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 
menunjukkan hasil yang sangat baik karena berada di atas standar rata-rata. 
Perbandingan nilai ROE pada lima tahun tersebut yang berada di atas nilai rata-
rata, yang menunjukkan pula bahwa upaya pengelolaan investasi yang dilakukan 
oleh PT. Sang Hyang Seri terbukti telah efektif dalam menghasilkan keuntungan. 
Dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 keseluruhan kinerja 
keuangan PT.Sang Hyang Seri khususnya kinerja profitabilitas dinyatakan baik atau 
sehat.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penilaian kinerja keuangan 
NPM, ROA dan ROE selama tahun 2014-2018 dapat dikatakan baik, hal ini 
tercermin dari nilai masing-masing indikator kinerja keuangan tersebut. Walaupun 
nilai NPM menunjukkan bahwa PT. Sang Hyang Seri memiliki kinerja kemampuan 
yang kurang baik, Namun nilai-nilai ROA dan ROE menunjukkan keoptimalan PT. 
Sang Hyang Seri dalam pengelolaan asset dan modalnya dalam menghasilkan 
keuntungan. 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran dalam penelitian ini yaitu perlu 
adanya upaya dari pihak PT. Sang Hyang Seri untuk lebih meningkatkan kinerja 
pendapatan dengan meningkatkan kapasitas produksi atau aktivitas operasional, 
agar kinerja keuangan PT. Sang yang Sering di masa  mendatang baik. Kepada 
peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan aspek-aspek lain dan dapat 
menggunakan penelitian ini sebagai bahan sumber bahan penelitian dalam 
penelitian berikutnya. 


