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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari sisi net proffit margin (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 (sehat) di atas nilai standar. Sedangkan pada tahun 

2014, 2015, dan 2016 dinilai kurang baik (kurang sehat) dikarenakan nilai di 

bawah nilai standar. Secara keseluruhan hasil kinerja keuangan kurang baik 

dimana nilai tersebut kurang dari nilai standar. Kurang baiknya kinerja 

keuangan PT. Sang Hyang Seri ini dapat disebabkan oleh faktor jumlah laba 

yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan.  

2. Kinerja keuangan return on asset (ROA) PT. Sang Hyang Seri selama tahun 

2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dikatakan baik atau sehat 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.  
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3. 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. 

4. 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. 

 
B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1.   Bagi PT. Sang Hyang Seri 

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 Hyang Seridi 

masa mendatang baik.    

2.   Bagi Peneliti Selanjutnya  

Pada penelitian ini peneliti mengukur nilai profitabilitasuntuk menilai kinerja 

keuangan pada PT. Sang Hyang Seri. Penelitian ini dilakukan secara 

terbatas dengan ditentukannya populasi dan sempel pada PT. Sang Hyang  
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Seri. Kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan aspek-

aspek lain dan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan sumber 

bahan penelitian dalam penelitian berikutnya.  

3.   Bagi Peneliti 

Dharapkan dapat menambah jumlah sampel dan mewakili masing-masing 

sektor PT. Sang Hyang Seri sehingga hasilnya mampu menggambarkan 

secara menyeluruh keadaan PT. Sang Hyang Serigo public. Selain itu, 

peneliti juga dapat memperpanjang periode pengamatan yang akan diteliti. 

4.   Bagi Pembaca 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai profitabilitas perusahaan dan 

kinerja keuangan. 

 

 

 


