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ABSTRAKSI 

 

Rasio keuangan yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan dapat menunjukkan aspek-

aspek mana yang perlu dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Rasio keuangan yang dihitung dan 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dikaitkan dengan tujuan utama yang 

hendak dicapai. Melalui penilaian dari analisa rasio keuangan maka pihak yang berkepentingan 

dapat memahami makna yang terkandung dalam laporan keuangan.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan makanan dan 

minuman yang tercatat di Bursa Efek Jakarta ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas, dan rasio profitabilitas. Adapun kegunaan penelitian ini khususnya bagi perusahaan 

yaitu membantu memberikan masukan kepada manajemen dalam menilai kinerja keuangan yang 

telah dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis time series dan cross section maka dapat diketahui 

kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan solfabilitas maka 

yang masuk dalam kategori perusahaan yang sehat yaitu meliputi PT. Aqua Golden Mississipi, 

Tbk., PT. Mayora Indah, Tbk., PT. Prasidha Aneka Niaga, Tbk.dan PT. Sari Husada, Tbk.. 

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka diajukan beberapa saran yaitu diharapkan perusahaan. untuk lebih memperkuat 

kemampuan likuiditasnya sehingga mampu untuk melunasi hutang lancar dengan aktiva lancer 

yang dimiliki. Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan lebih meningkatkan volume 

penjualan secara maksimal sehingga mampu untuk memperkuat posisi aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan. Diharapkan bagi para kriditur dalam menganalisis atas kinerja perusahaan 

tidak hanya menggunakan satu hasil analisis melainkan dengan menggunakan gabungan dari 

hasil analisis kinerja keuangan sehingga dapat diketahui secara mendalam atas kinerja yang telah 

dicapai oleh perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian 

ini diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya untuk melihat kinerja keuangan pada 

perusahaan yaitu dengan menambah periode atau tahun penelitian. 

 


