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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisis rasio Return On Assets menunjukkan bahwa Sektor Industri 

Barang Konsumsi mempunyai kinerja keuangan paling baik. 

2. Analisis rasio Return On Equity menunjukkan bahwa Sektor Industri 

Barang Konsumsi mempunyai kinerja keuangan paling baik. 

3. Dilihat dari analisis rasio Gross Profit Margin, Sektor Keuangan 

mempunyai kinerja keuangan paling baik. 

4. Dilihat dari rasio Net Profit Margin, Sektor Properti, Real Estate, dan 

Konstruksi Bangunan mempunyai kinerja keuangan paling baik 

5. Sedangkan analisis metode nilai tambah Economic Value Added 

menunjukkan bahwa Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi mempunyai 

kinerja keuangan paling baik. 

6. Jika nilai Gross Profit Margin dibawah 10% maka biaya produksi dalam 

sektor tersebut tinggi. 

7. Jika rasio Net Profit Margin jauh dibawah nilai Gross Profit Margin maka 

beban operasional kurang optimal atau terlalu besar. 

8. Jika nilai rasio Return On Assets jauh lebih rendah dari pada Return On 

Equity maka hutang yang ditanggung perusahaan-perusahaan dalam sektor 
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tersebut lebih besar sehingga mengurangi laba perusahaan lewat beban 

bunga. 

 

B. Keterbatasan Penulis 

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Adanya 

perusahaan yang tanggal IPO nya pada pertengahan tahun penelitian sehingga 

membuat data penelitian tidak lengkap. (2) Salah satu komponen perhitungan 

dengan metode EVA adalah menggunakan data hutang perusahaan, namun 

dalam industri perbankan tidak menggunakan hutang dalam laporan 

keuangannya, sehingga dalam tabel penyajian EVA sektor keuangan tidak di 

tampilkan. (3) Hasil pembahasan yang diperoleh masih kurang lengkap jika 

diaplikasikan dalam dunia bisnis. 

 

C. Saran 

Dari penjelasan kesimpulan diatas berikut beberapa saran yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan: 

1. Disarankan bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk 

memilih sektor Industri Barang Konsumsi sebagai sektor yang memiliki 

kinerja keuangan terbaik. 

2. Bagi sektor yang memiliki kinerja keuangan rendah maka perlu 

memperhatikan kebijakan-kebijakan bisnis yang akan diambil (investasi, 

operasional, dan finansial) agar kinerja keuangannya dapat menjadi lebih 

baik lagi. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mengambil rentang waktu yang 

lebih baru dan panjang dengan menggabungkan isu-isu yang ada saat ini 

untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil 

keputusan. 

 

    

 

   
 

 

 

 

 

 


