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MANFAAT ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA KELOMPOK 

INDUSTRI LOGAM MINERAL LAINNYA 

 

 

ABSTRAK 

 

 Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang sangat berperan dalam membantu para pemakai baik itu investor 

dan para pelaku pasar modal lainnya dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan dianalisis untuk mengetahui apa arti dari angka-angka yang 

tercantum dalam laporan keuangan tersebut sehingga bermanfaat bagi 

pemakainya. Selain itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui 

prestasi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dan hasil analisis tersebut dapat 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun skiripsi ini dengan judul 

“MANFAAT ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA KELOMPOK INDUSTRI 

LOGAM MINERAL LAINNYA”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah (1) 

Untuk mengetahui Analisis  rasio laporan keuangan  perusahaan padaIndustri 

Logam Mineral lainnya; (2) Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan  

perusahaan padaIndustri Logam Mineral lainnya; (3) Manfaat  analisis rasio 

laporan keuangan untuk manilai kinerja keuangan perusahaan padaIndustri Logam 

Mineral lainnya. 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan industri logam 

mineral lainnyasebagai objek penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah 

PT ANEKA TAMBANG Tbk., PT TIMAH Tbk., PT CENTRAL OMEGA 

RESOURCES Tbk. Penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan 

metode survey. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa (1) Analisis rasio 

laporan keuangan telah dilaksanakan secara efektif; (2) PT TIMAH Tbk. memiliki 

kinerja keuangan terbaik pada tahun 2009, PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

memiliki kinerja keuangan terbaik pada tahun 2010, dan PT CENTRAL OMEGA 

RESOURCES Tbk. memiliki kinerja keuangan terbaik pada tahun 2011; (3)PT 

TIMAH Tbk. memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, diikuti oleh PT ANEKA 

TAMBANG Tbk. yang cukup baik, dan PT CENTRAL OMEGA RESOURCES 

Tbk. yang kurang baik. 

 Saran yang diberikan oleh penulis kepada PT TIMAH Tbk. adalah 

melakukan pengelolaan aktiva lancar secara efektif dan lebih memanfaatkan 

modal kerja, aktiva tetap dan total aktiva secara efektif dan efisien. Untuk PT 

ANEKA TAMBANG Tbk. adalah meminimalkan jumlah hutang lancar, dan 

memanfaatkan modal kerja, aktiva tetap dan total aktiva secara efektif dan efisien. 

Untuk PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. adalah meminimalkan jumlah 

hutang lancarnya, mengontrol modal yang ada pada persediaan, dan 

memanfaatkan modal kerja, aktiva tetap dan total aktiva secara efektif dan efisien.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Berkembangnya dunia usaha yang ditandai dengan dibukanya 

pasar bebas, membuat setiap pelaku bisnis harus semakin cermat dalam 

menyikapinya. Hal ini juga mencakup proses pengambilan keputusan yang 

akan sangat menetukan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. Keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat digolongkan dalam 

tiga keputusan, yaitu keputusan untuk berinvestasi (investing), keputusan 

untuk pendanaan (financing), dan keputusan operasional 

(operating).Berbagai yang dibuat oleh perusahaan harus mencerminkan 

tujuan perusahaan baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka 

pendek, yang salah satunya adalah mendapatkan laba yang optimal.Laba 

bukan hanya menjadi tolak ukur efektivitas kinerja perusahaan, tetapi laba 

juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu 

perusahaan.Maka dari itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya sangatlah 

penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentulah tidak akan mudah bagi 

perusahaan, hal ini dikarenakan banyaknya tekanan yang diterima pihak 

manajemen baik itu yang berasal dari pihak intern perusahaan maupun 

pihak ekstern perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai jika perusahaan 

dikelola secara baik yang diikuti dengan semangat membangun yang 

tinggi dari semua pihak yang terlibat didalamnya.Hal ini dapat diartikan 

bahwa penetapan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat 

sangatlah penting bagi perusahaan. 

Dalam melaksanakan kegiatan operasional maupun kegiatan non 

operasional sehari-harinya, perusahaan harus mempunyai sumber 

keuangan dan juga manajemen keuangan yang dapat diandalkan. Sumber 

keuangan yang baik diimplementasikan dalam bentuk fungsi-fungsi 

keuangan yang meliputi fungsi perencanaan (planning),fungsi 

pengorganisasian (organizing) serta fungsi pengendalian dan evaluasi 
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(controling and evaluation). Fungsi perencanaan, perusahaan membuat 

perencanaan dana yang akan digunakan baik itu dana operasional maupun 

non operasional yang di aktualisasikan dalam bentuk anggaran dana 

perusahaan.Fungsi pengorganisasian (organizing), perusahaan membuat 

suatu organisasi agar penggunaan dana tepat sasaran dan mencerminkan 

tujuan utama perusahaan, fungsi pengendalian dan evaluasi (controling 

and evaluation), perusahaan melakukan pengendalian terhadap setiap 

kecurangan yang akan terjadi dan melakukan evaluasi agar perusahaan 

dapat belajar dari kesalahan yang pernah terjadi sehingga perusahaan dapat 

berjalan dengan lebih baik di masa yang akan datang. 

Pelaksanaan manajemen keuangan secara terstruktur akan sangat 

membantu kelancaran kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam 

proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil, secara otomatis 

akan dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen. Sedangkan 

sebaliknya, manajemen keuangan yang buruk dan tidak terstruktur akan 

mengakibatkan perusahaan tidak berkembang dan bahkan akan 

mengakbatkan perusahaan tersingkir dari persaingan dan akhirnya 

mengalami kebangkrutan. 

Untuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat, 

diperlukan sistem informasi yang memadai dan dapat diandalkan. 

Informasi tersebut teraktualisasikan dalam bentuk laporan keuangan yang 

akan menjadi informasi yang dapat menggambarkan seluruh kegiatan yang 

terjadi dalam perusahaan selama satu periode. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan dari laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

laporan keuanga dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan haruslah bersifat umum sebagai acuan agar dapat memenuhi 

kebutuhan pemakainya. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
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keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi 

keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan secara umum, antara 

lain : 

1. Pihak Intern (manajemen, pemilik perusahaan, karyawan) 

2. Pihak Ekstern (investor, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, 

masyarakat) 

Laporan keuangan berguna untuk melakukan penilaian efisiensi 

dan aktivitas perusahaan.Dan hasil dari penilaian kinerja digunakan untuk 

menentukan tingkat kesehatan perusahaan. Laporan keuangan juga dapat 

digunakan sebagai alat bantu pihak intern maupun pihak ekstern dalam 

proses pengambilan keputusan. Bagi pihak intern laporan keuangan 

digunakan sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik yang secara 

tidak langsung menggambarkan kinerja dari manajemen itu sendiri yaitu 

dapat dilihat dari tingkat efisiensi operasi dan prestasi manajemen dalam 

mengelola aktivitas perusahaan dan bisa dilihat dari berapa besar laba yang 

diperoleh. Sedangkan bagi pihak ekstern laporan keuangan pada umumnya 

dipakai sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan serta sebagai dasar 

pertimbangan dalam melakukan investasi maupun pemberian kredit. Bagi 

pemerintah laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

mengukur keberhasilan kebijakan ekonomi.  

Untuk menggambarkan laporan keuangan sebagai dasar suatu 

pengambilan keputusan, diperlukan pengukuran-pengukuran dalam bentuk 

analisis laporan keuangan, dan hasilnya akan menjadi dasar bagi 

manajemen untuk melakukan proses pengambilan keputusan.Untuk dapat 

menganalisis laporan keuangan diperlukan beberapa penguasaan terhadap 

hal-hal dibawah ini, antara lain : 

1. Cara penyusunan laporan keuangan 

2. Konsep, sifat dan karakteristik laporan keuangan 

3. Teknik analisisnya 
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4. Sifat bisnis itu sendiri dan lingkungan ekonomi yang 

mempengaruhinya  

Adapun metode dan teknik analisis terhadap laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Horizontal (analisis perbandingan, analisis trend, analisis 

sumber dan penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor) 

2. Metode Vertikal (analisis persentase per-komponen, analisis rasio, 

analisis impas) 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan selalu 

melakukan intropeksi mengenai kondisi perusahaan yang diaktualisasikan 

dalam bentuk perkembangan keuangan perusahaan.Intropeksi yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengukur, menilai dan 

mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun yang 

dilakukan dengan analisis laporan keuangan perusahaan. Dari berbagai 

jenis teknik analisis laporan keuangan yang ada, analisis rasio keuangan 

adalah teknik yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, ini 

disebabkan karena teknik analisis rasio merupakan alat analisis yang dapat 

memberikan jalan keluar dan dapat menggambarkan gejala-gejala yang 

tampak dalam suatu keadaan. Dalam hubungannya dengan keputusan yang 

diambil oleh perusahaan, analisis rasio ini bertujuan untuk menilai 

efektivitas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka 

menjalankan aktivitas usahanya. 

Kita dapat meyakini bahwa analisis terhadap laporan keuangan 

sangatlah penting, akan tetapi yang terjadi di sebagian perusahaan di 

Indonesia melupakan arti penting dari analisis laporan keuangan yang 

disertai interpretasinya, ini dapat menjadi point kritis bagi perusahaan 

karena seperti kita ketahui informasi yang dihasilkan dari laporan 

keuangan merupakan dokumen historis dan statis yang berarti laporan 

keuangan melaporkan apa yang terjadi selama periode tertentu, sementara 

itu informasi yang paling berharga bagi pemakai laporan keuangan adalah 

informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan 

datang. 
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Dengan adanya penerapan analisis laporan keuangan dalam 

perusahaan tentu akan berimbas pada meningkatnya kinerja keuangan 

perusahaan. Dengan meningkatkan kinerja keuangan, maka secara 

otomatis sumber daya (resources) yang dimiliki perusahaan juga akan 

meningkat, dan hal ini akan berbanding lurus dengan pencapaian laba 

perusahaan. 

Dari uraian di atas, kita akan mengerti bahwa betapa pentingnya 

peranan analisis laporan keuangan serta interpretasinya untuk menilai dan 

mengevaluasi kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “MANFAAT 

ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA KELOMPOK 

INDUSTRI LOGAM MINERAL LAINNYA”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, 

maka masalah-masalah  yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis rasio laporan keuangan diaplikasikan pada laporan 

keuangan perusahaan  kelompokindustri logam mineral lainnya. 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan berdasarkan hasil analisis 

rasio laporan keuangan perusahaan pada kelompok industrilogam 

mineral lainnya. 

3. Bagaimana manfaat analisis rasio laporan keuangan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan pada kelompok industri logam mineral 

lainnya. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran secara mendalam mengenai : 

1. Analisis  rasio laporan keuangan  perusahaan padaIndustri Logam 

Mineral lainnya. 
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2. Kondisi kinerja keuangan  perusahaan padaIndustri Logam Mineral 

lainnya. 

3. Manfaat  analisisrasiolaporan keuangan untuk manilai kinerja 

keuangan perusahaan padaIndustri Logam Mineral lainnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar hasil penelitian yang disajikan dalam 

penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis 

Penelitian ini bagi penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai konsep, analisis rasio laporan keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. Selain itu juga sebagai salah 

satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi S1 pada fakultas 

Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Pihak Lain 

Diharapakan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya terutama bagi mereka yang tertarik untuk 

meneliti mengenai sejauh mana manfaat yang diberikan oleh analisis 

rasio laporan keuangan terhadap peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan tambahan informasi mengenai manfaat analisis 

rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan.Dan dengan penelitian ini juga penulis berharap 

perusahaan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangannya. 

 

1.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilakukan diPojok Bursa Efek 

Indonesia-Universitas Widyatama di Jalan Cikutra 204A, Bandung dan di 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id). Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan 

data keuangan dari lembaga perusahaan.Aktivitasnya berkaitan dengan 

produktivitas pertumbuhan barang-barang dan jasa-jasa.Akuntansi dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi serta 

kinerja perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut Belkoui (2000:38) definisi akuntansi adalah: 

“Aktivitas jasa, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi 

kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik 

yang diperkirakan bermanfaat dalam membuat keputusan-keputusan 

ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang 

ada.” 

 

 Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan data dan 

pengolahan data perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan 

berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi 

perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan 

dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian 

rupa sehingga hanya informasi yang relevan dan selagi berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang mampu memberikan gambaran secara layak 

tentang keadaaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu 

periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban keuangan 

pimpinan atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya.Kondisi 

keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan yang telah dipercayakan 

kepadanya.Kondisi keuangan perusahaan yang pada hakekatnya 

merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 
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2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (1999:2) yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang lengkap, biasanya meliputi Neraca, laporan laba-rugi, laporan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara seperti 

misalnya: laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

 

   Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada 

periode tertentu, yang terdiri dari Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan 

perubahan Ekuitas, Laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas 

laporan keuangan. 

 

2.1.2 Tujuan laporan keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut 

Standar Akuntansi  Keuangan (2002:3), adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan ekonomi.” 

 Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

terkendali, struktur keuangan, liquiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi kinerja perusahaan 

terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 

 Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode 

pelaporan.Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar dalam menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta 
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kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Laporan 

keuangan juga  menunjukkan apa yang telah dilakukan atau pertanggung 

jawaban manajemen, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

 

2.1.3  Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:5), selain tujuan 

tersebut, akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan memiliki 

karakteristik kualitatif yang dapat berguna bagi pemakai. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif utama yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan 

dan dapat diperbandingkan. 

 Agar dapat lebih jelas mengenai karakteristik laporan keuangan 

maka penulis akan menjelaskan secara ringkas berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas yang relevan kalau dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengkoresi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 

laporan keuangan. 

4. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus dan jujur (Representation 

Faithfulness)atau disajikan secara wajar. 

5. Penyajian Jujur 
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Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 

informasi disajikan secara wajar. 

6. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut 

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

7. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 

8. Pertimbangan Sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan perkiraan pada kondisi ketidak pastian, sehingga aktiva 

atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak dinyatakan terlalu rendah. 

9. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. 

10. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(trend) posisi dan kinerja perusahaan. 

11. Kendala Informasi yang relevan dan andal 

a. Tepat waktu 

Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, seringkali perlu 

melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa 

lainnya diketahui, sehingga perlu melaporkan keandalan 

informasi.Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh 

aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal 

tapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. 

b. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 
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Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala 

yang pervasif daripada karakteristik kualitatif.Manfaat yang 

dihasilkan informasi seeharusnya melebihi biaya penyusunannya. 

c. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif 

Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang tepat antara berbagai karakteristik untuk 

memenuhi tujuan laporan keuangan 

12. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang 

wajar dari atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. 

 

2.1.4 Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak 

yang berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakekatnya 

merupakan alat komunikasi.Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu 

perusahaan dan kegiatan-kegiatanya kepada mereka yang berkepentingan 

dengan perusahaan tersebut. 

Menurut Hernanto, dalam bukunya “Analisis Laporan 

Keuangan”(1991:11),bahwa dari laporan keuangan maka manajeman 

dapat memperoleh informasi yang berfungsi untuk: 

1. Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap 

kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu. 

2. Mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau 

aktivitas dalam perusahaan. 

3. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari 

(dalam) perusahaan. 

4. Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. 

5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

 

Di samping fungsi tersebut di atas, laporan keuangan juga 

berfungsi sebagai alat pertanggung jawaban manajemen kepada semua 

pihak yang menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya dalam 

perusahaan tersebut terutama kepada para pemilik.  Melalui laporan 
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keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, maka ada dua pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, yaitu: 

1. Pihak Intern Perusahaan, meliputi: 

a. Pemilik perusahaan 

b. Manajemen Perusahaan 

2. Pihak Ekstern, meliputi: 

a. Investor atau calon Investor 

b. Karyawan 

c. Instansi Pemerintah 

d. Pemberi Pinjaman 

e. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya 

f. Pelanggan 

g. Masyarakat 

 

2.1.5  Isi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan 

menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2002:13), 

terdiri dari: 

 Neraca (Balance Sheet) 

 Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

 Laporan Arus Kas (Statement Of Cash Flow) 

 Laporan Perubahan Ekuitas (Statemen of change in Eguity) 

 Catatan atas Laporan keuangan (Notes to Financial Statement) 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diambil oleh penulis, 

maka titik berat permasalahannya yaitu Neraca dan Laporan Laba-Rugi. 

Berikut ini penulis akan memberikan uraian secara singkat pengertian 

tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu 

kesatuan usaha pada tanggal tertentu, yang memperlihatkan keadaan 

yang sistematis mengenai aktiva, hutang dan ekuitas. Mengenai hal ini 

Dwi Prastowo, (2002:16) dalam bukunya “Analisis Laporan keuangan” 

mengemukakan pengertian neraca adalah : 
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“Laporan Keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan (Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas) perusahaan pada saat 

tertentu.” 

 

Adapun ketiga unsur neraca ini akan penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Aktiva 

Aktiva adalah hak-hak dan harta-harta yang merupakan sumber 

penghasilan yang dapat memberikan hasil pada masa sekarang dan 

pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain adalah segala 

harta-harta yang dimiliki pada saat ini. Menurut pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (2002:12) pengertian aktiva adalah: 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi 

dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.” 

 

Pada dasarnya aktiva dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Aktiva lancar (Current Assets) 

Uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk 

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dipakai pada periode berikutnya (paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan). 

2) Aktiva tidak lancar (Non Current Assets) 

Aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau 

jangka panjang yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun atau tidak habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan. 

Penyajian pos-pos dalam neraca biasanya didasarkan atas 

likuiditasnya sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang 

paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. 

b. Kewajiban 

Kewajiban atau hutang dapat dinyatakan sedemikian rupa, sehingga 

dihubungkan dengan komponen neraca lainnya akan tergambar 

posisi keuangan secara layak baik pada awal maupun pada akhir 

periode tertentu. Kewajiban menurut Munawir dalam bukunya 

“Analisis Laporan keuangan“ (2004:18)adalah: 
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“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari 

kreditor”. 

 

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu: 

 Kewajiban lancar (Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan 

dilakukan dalam jangka pendek  (satu tahun sejak tanggal 

neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 Kewajiban jangka panjang (Non Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya jatuh 

temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. 

c. Ekuitas 

Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangkan dengan semua kewajiban, dengan kata lain ekuitas 

merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih 

antara aktiva dan kewajiban yang ada. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya “Analisis 

Laporan Keuangan“  (2006:110)adalah: 

“sesuatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga              

(Entity) setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, 

equity adalah modal pemilik.” 

 

2. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang menyajikan kinerja 

suatu kesatuan usaha dalam suatu periode akuntansi. Menurut Dwi 

Prastowodalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” 

(2002:16)laporan laba-rugi adalah: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba               

(kinerja) selama periode tertentu.” 
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Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi 

bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya 

diterapkan adalah sebagai berikut: 

a. Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari 

usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau 

memberikan service), diikuti dengan harga pokok dari barang / 

service yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. 

b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri 

dari biaya penjualan dan biaya umum/ administrasi (operating 

expenses). 

c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar 

operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang 

terjadi di luar usaha pokok perusahaan (Non Operating / Financial 

Income dan Expenses) 

d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi insidentil    (extra 

ordinary gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih 

sebelum pajak pendapatan. 

 

2.1.6 Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

mendapatkan informasi (Balance Sheet), daftar yang telah 

menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan pada suatu periode 

tertentu (Income Statement), dengan mengetahui hal tersebut pimpinan 

dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasannya dan menentukan kebijakan yang lebih tepat. 

   Bagi manajemen yang paling penting adalah mencapai laba bersih 

atau laba operasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan periode 

sebelumnya, cara kerja yang lebih efisien dan efektif, serta perusahaan 

harus mempunyai rencana yang lebih baik dari sebelumnya, baik dibidang 

keuangan maupun dibidang operasionalnya. Selain itu, laporan keuangan 

juga merupakan alat pertanggung jawaban manajemen kepada pimpinan 

atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. 
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   Adapun manfaat laporan keuangan bagi manajemen adalah antara 

lain sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

2. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses 

atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

3. Untuk menilai dan mengukur hasil-hasil kerja tiap-tiap individu yang 

telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

5. Mendapatkan modal baru bila perusahaan akan memperluas usahanya 

baik berupa kredit bank maupun dari para calon investor, sehubungan 

atas penilaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut 

apabila tingkat rentabilitasnya memuaskan. 

 

2.1.7 Sifat dan Keterbatasan laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau kemajuan (progres report) secara periodik 

yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan 

keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 

progres report laporan keuangan. 

   Menurut Standar Akuntansi Keuangan sifat dan keterbatasan 

laporan keuangan adalah : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan juga bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai 

dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu 

saja. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 
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4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau 

tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan 

laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak 

pastian, bila terdapat suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa-peristiwa transaksi dari pada bentuk hukumnya (substance 

over form). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, 

dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1  Pengertian Analisis Laporan keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir 

tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan.Analisis ini 

didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya 

laporan keuangan yang diyakini kewajarannya. 

   Dengan melakukan Analisis laporan keuangan maka informasi 

yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih 

mendalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi 

indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta 

menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. 



 

 

18 

 

   Analisis Laporan Keuangan terdiri dari dua kata Analisis dan 

Laporan Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka penulis 

akan menjelaskan arti dari masing-masing kata tersebut. Menurut Sofyan 

Syafri Harahap dalam bukunya “Analisa Kritis atas laporan keuangan” 

(2006:189)pengertian analisa dan laporan keuangan adalah: 

“Analisa adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil.” 

“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus 

kas    (Dana).” 

 

Jika kedua pengertian ini digabungkan, maka pengertian analisis 

laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:190) adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

mempunyai makna antara yang satu dengan yang lainnya baik antara 

data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 

keputusan.” 

 

Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah 

visi dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang terdapat dalam 

suatu laporan keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para 

pengambil keputusan. Analisis laporan keuangan ini memaximize 

informasi yang masih relatif sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan 

akurat. Hasil analisis laporan keuangan akan dapat membongkar berbagai 

inkonsistensi dari suatu laporan. 

Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi 

yang salah tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat 

menyembunyikannya karena akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri 

yang sifatnya objektif dan ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan bisa 

menghilangkan situasi duga menduga, ketidakpastian, instuisi, 

pertimbangan pribadi dan sebagainya. Hal ini akan memperkuat keyakinan 

kita pada informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. 

Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal tertentu, mulai dari 

kualitas laporan, pendapat akuntan, bonafiditas auditor yang memeriksa, 

praktek dan prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan kelengkapan 
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laporan akuntansi juga dilihat tingkat perbandingannya, updatenya, apakah 

dikonsolidasi dengan anak perusahaan atau afiliasi dan sebagainya. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara 

lengkap penulis akan menjelaskan tujuan kegunaan analisis laporan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih dalam dari pada yang terdapat 

dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tampak secara kasat mata (explisit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan 

keuangan (implisit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

4. Dapat membungkam hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik yang dikaitkan 

dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan 

informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk 

prediksi, peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil 

keputusan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan 

b. Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan  

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dari masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu: 

1) Posisi keuangan  (Aset, Neraca, dan Modal). 

2) Hasil usaha perusahaaan (Hasil dan Biaya). 

3) Likuiditas. 
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4) Solvabilitas. 

5) Rentabilitas atau Profitabilitas. 

6) Aktivitas 

7) Indikator pasar modal 

d. Menilai perkembangan dari waktu kewaktu. 

e. Melihat komposisi struktur keuangan, arus dan dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan lain dengan periode 

sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan 

sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang akan mungkin dialami 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi 

mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan 

dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan menjadi indikator posisi 

dan prestasi keuangan perusahaan. 

 

2.2.3 Objek Analisis laporan Keuangan 

Objek analisis keuangan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Analisis Laba-Rugi 

 Analisis laba-rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan 

operasional perusahaan, keadaan usaha, kemampuan memperoleh 

laba, efektifitas operasinya. 

2. Analisis Neraca 

 Anlisis neraca merupakan refleksi yang diperoleh perusahaan selama 

periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan 

mencapainya. Disini di sorot mutu dan kecukupan aktiva, dan modal 

serta hubungan antara ketiganya, apakah “overstated” antara satu 

dengan yang lainnya. 
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3. Analisis Arus Kas 

 Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas dari mana 

sumber kas diperoleh dan kemana dialirkan, biasanya dalam laporan 

arus kas sumber dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber yaitu: 

operasional, pembiayaan, dan investasi. 

   Kaitan antara ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi 

misalnya dengan mengkaitkan laporan laba-rugi dengan neraca akan 

diketahui efektifitas sumber kekayaan yang digunakan untuk 

menghasilkan laba, sumber mana yang menjadi efektif dan memberikan 

sumbangan terhadap perusahaan. 

 

2.2.4 Kelemahan dan Kelebihan Analisis Laporan keuangan 

Kelebihan dan kekurangan analisis laporan keuangan harus 

memperhatikan keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Mengenai 

hal tersebut, maka penulis mengutip pendapat Sofyan Syafri Harahap 

dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan“ (2006:2003) antara lain: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 

karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar 

kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 

menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka 

laporan keuangan. Akan tetapi kita juga harus melihat aspek lainnya 

seperti tujuan perusahaan dan situasi ekonomi. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu 

diingat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab 

perbedaan angka, misalnya prinsip akuntansi. 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang 

asing perlu mendapatkan perhatian tersendiri karena perbedaan bisa 

saja timbul karena masalah kurs atau konversi atau metode kosolidasi. 
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Sedangkan kelebihan analisis laporan keuangan menurut Sofyan 

Syafri Harahap antara lain: 

1. Hasil analisis laporan keuangan dapat membuka tabir kesalahan 

pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, 

dan kesalahan jurnal. 

2. Kesalahan lain yang disengaja, misalnya : tidak mencatat, pencatatan 

harga yang tidak wajar, menghilangkan data, dan lain sebagainya. 

 

2.2.5  Metode dan teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan 

sehingga dapat dilihat perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya.misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau laporan 

keuangan perusahaan lainnya. 

   Tujuan dari metode dan teknik analisis adalah digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan agar data 

dapat lebih dimengerti.Menurut Munawir dalam bukunya “ Analisis 

Laporan Kuangan “(1995:36) ada dua metode analisis yang digunakan, 

antara lain: 

a. Metode Analisis Horizontal (Metode Analisis Dinamis) 

Adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga 

akan diketahui perkembangannya. 

b. Metode Analisis Vertikal (Metode Analisis Statis) 

Adalah analisis terhadap laporan keuangan hanya terhadap satu 

periode atau satu saat saja, yaitu dengan dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain 

dalam laporan keuangan, sehingga keadaan keuangan hanya 

diketahui pada saat itu juga tanpa mengetahui perkembagannya. 

 

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1) Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, 
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2) Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (Trend Percentage Analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

3) Laporan dengan prosentase perkomponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap modal aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi ongkosnya yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4) Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahi sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5) Analisis sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement Analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6) Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dari neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Adapun 

rasio keuangan yang populer adalah sebagai berikut : 

a. Rasio Likuiditas 

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Ratio ini terdiri dari : 

1) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban lancar 

yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.Current ratio ini 

mempunya ukuran standar yang minimum 200% 

Rasio Lancar=     
Aktiva Lancar 

Kewajiban Lancar 
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2) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling 

likuid mampu menutupi utang lancar.Semakin besar ratio ini maka 

semakin baik.Ratio ini juga disebut dengan acid test ratio. 

Quick Ratio = 
Aktiva Lancar – (persediaan+prepaid expense) 

  
Kewajiban Lancar 

 

3) Kas Rasio atas Hutang Lancar 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan 

total aktiva lancar. 

Cash Ratio =
 Kas 

  Hutang Lancar 

 

4) Kas Rasio atas Aktiva Lancar 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan 

total aktiva lancar. 

 Kas  

Rasio Kas atas Aktiva Lancar =  

    Total Aktiva 

 

5) Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva  

  Aktiva Lancar 

Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva =  

     Total Aktiva  

 

6) Aktiva Lancar dan Total Hutang 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total 

kewajiban perusahaan. 

      Aktiva Lancar 

Rasio Aktiva Lancar dan Total Hutang =  

      Total Hutang 

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas 

antara lain: 
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1) Total Debt to Equity Ratio  (Rasio Hutang atas Modal) 

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.Semakin 

kecil rasio ini semakin baik.Namun bagi pemegang saham atau 

manajemen rasio ini sebaiknya besar. 

     Total Hutang 

Rasio Hutang atas Modal =  --------------------- 

         Modal 

 

2) Total Debt to Total Assets Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh 

aktiva.Semakin besar rasionya semakin aman.Supaya aman porsi 

hutang terhadap aktiva harus lebih kecil.   

  Total Hutang 

Rasio Hutang atas Aktiva =  ------------------- 

    Total Aktiva 

 

3) Debt Service Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana laba setelah dikurangi 

bunga dan penyusutan serta biya non kas dapat menutupi bunga 

pinjaman.Semakin besar ratio ini semakin besar perusahaan dapat 

menutupi semua hutang-hutangnya. 

         Laba Bersih + Bunga + Penyusutan + Beban Non kas 

Rumus  =   ---------------------------------------------------------------- 

    Total Aktiva 

 

 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang dan sebagainya. Rasio profitabilitas ini terdiri dari : 

1) Profit margin 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsentase pendapatan 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.Semakin besar ratio ini 

semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba cukup tinggi. 
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   Pendapatan Bersih 

Profit Margin =    -------------------------------- 

   Penjualan 

 

2) Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari 

volume penjualan.Semakin besar besar rasio ini maka semakin 

baik. Jadi ini berarti bahwa aktiva lebih cepat berputar dan meraih 

laba . 

           Penjualan Bersih 

ROA  =   ----------------------------- 

  Total Aktiva 

 

3) Return on Equity 

Ratio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila 

diukur dari modal pemilik. Semakin besar maka akan semakin 

baik. 

         Laba Bersih 

ROE = -------------------------- 

 Total Modal (Equity) 

 

4) Operating Ratio 

Menunjukkan biaya operasi per rupiah penjualan, makin 

besar rasio ini maka makin  buruk. 

        HPP + Total Biaya 

Rasio Operasi =  --------------------------- 

          Penjualan Netto 

 

5) Contribution Margin 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan 

laba yang akan menutupi biaya tetap atau biaya operasional 

lainnya. 

 Laba Kotor 

CM = ------------------ 

 Penjualan 

 

d. Rasio Aktivitas 

Ratio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 
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penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.adapun yang termasuk 

rasio ini adalah 

1) Inventory Turn Over 

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan 

dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini maka akan 

semakin baik, karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan 

cepat. 

        Harga Pokok Penjualan 

Inventory turn Over =  ----------------------------------- 

     Rata-rata Persediaan Barang 

2) Fixed Assets Turn Over 

Rasio in menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila 

diukur dari volume penjualan.Semakin tinggi ratio ini maka 

semakin baik, artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan 

penjualan tinggi. 

    Penjualan 

Fixed Asset turn Over  =  ------------------------- 

          Aktiva Tetap Bersih 

3) Receivable Turn Over 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. 

Semakin besar semakin baik, karena penagihan dilakukan dengan 

cepat 

      Netto Sales 

Receivable Turn Over  =  -------------------------- 

           Average Receivable 

4) Total Asset Turn Over 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan 

semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin baik. 

   Penjualan 

Total Asset Turn Over  =  --------------------- 

   Total Asset 

5) Accounts Receivable collection period 
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Angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan 

penagihan piutang. Semakin pendek periodenya semakin baik, 

           Penjualan Rata-rata 

Rumus =  --------------------------------- 

  Penjualan per hari 

6) Rasio Pertumbuhan 

Rasio ini menggambarkan porsentase pertumbuhan pos-pos 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

 

     Penjualan thn ini - Penjualan thn lalu 

a) Kenaikan Penjualan = --------------------------------------------- 

Penjualan thn ini 

 

 Laba Bersih thn ini – Laba thn lalu 

b) Kenaikan Laba Bersih =  ------------------------------------------- 

Laba Bersih tahun lalu 

7) Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis). 

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan 

laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 

untuk periode tersebut. 

8) Analisis break event adalah suatu analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan 

agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tapi belum 

memperoleh keuntungan, 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, semuanya 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk 

menganalisis laporan keuangan, dan setiap analisis mempunyai tujuan 

yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. 
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2.2.6 Tahap-Tahap Analisis Laporan Keuangan 

Agar lebih teratur dalam melakukan analisis laporan keuangan, 

maka diperlukan tahap-tahap prosedural yang dapat dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan. Tahap-tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal Perusahaan 

a. mengenal industri dimana ia beroperasi / bidang usahanya. 

b. manajemen / komisaris / pemilik. 

c. Sejarahnya. 

d. filosofi, budaya, dan misinya. 

2. Mengenal situasi ekonomi 

a. situasi industri yang bersangkutan. 

b. situasi ekonomi nasional. 

c. situasi ekonomi internasional. 

3. Menilai Reliability terhadap laporan keuangan 

a. laporan keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 

b. metode dan kebijakan akuntansi harus ditetapkan secara konsisten. 

c. laporan keuangan yang disajikan harus diungkapkan sebagaimana 

mestinya. 

d. semua karakteristik kualitatif harus melekat pada laporan 

keuangan. 

e. apakah laporan keuangan itu diaudit oleh auditor ekstern. 

f. bagaimanakah pendapat auditor atas laporan keuangan. 

4. Menilai akurasi laporan keuangan 

a. formal, isi, istilah, penyajian. 

b. menyusun arus kas. 

c. membuat laporan konsolidasi jika belum. 

d. meriview pos yang berhubungan, atau transaksi yang berkaitan. 

e. menilai transaksi hubungan istimewa. 

5. Membaca laporan keuangan secara eksplisit 

a. asset (aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan aktiva lain-lain). 

b. kewajiban (kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, ekuitas). 
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c. penghasilan 

d. biaya (produksi, penjualan umum, dan administrasi). 

6. Menganalisis hubungan antar pos laporan keuangan mengungkapkan 

informasi implisit dengan cara: 

a. Likuiditas yaitu perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban 

lancar. 

b. Leverage dan solvabilitas yaitu perbandingan antara utang dengan 

modal. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas perbandingan laba dengan utang 

dan modal. 

d. Aktivitas uji turn over persediaan, penagihan piutang. 

e. Duppont analysis. 

f. Gross profit method. 

g. Break event analysis. 

h. Common size. 

7. Melihat trend / growth 

a. Kenaikan atau penurunan periode semua pos penting 

(pertumbuhan). 

b. menyususn laporan time series. 

c. Penggunaan angka indeks. 

d. Common size yang diperbandingkan. 

8. Melakukan analisis perbandingan 

a. Perbandingan internal. 

1) Antar periode 

2) Antar divisi / cabang 

3) Dengan budget 

b. Perbandingan eksternal. 

1) Pesaing 

2) Perusahaan terbaik 

3) Industrial average 

9. Menilai komposisi arus kas 

a. Analisis laporan sumber dan penggunaan kas. 
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1) Operasi 

2) Investasi 

3) Pembiayaan 

b. Analisis modal kerja. 

10. Melakukan evaluasi fakta dan kualitas perusahaan dari hasil analisis  

1) Khusus 

2) Umum 

11. Melakukan prediksi atau proyeksi 

a. Z-score 

b. Cash in flow 

12. Simpulan dan saran 

a. Simpulan  

b. Saran 

1) Perbaikan 

2) Pertahankan 

3) Tingkatkan 

 

2.2.7  Prasyarat Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Baik 

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan 

analisis laporan keuangan agar analisis tersebut berguna dalam 

pengambilan keputusan, diantaranya terdiri dari: 

1. Kualifikasi Analisis laporan keuangan 

Kualifikasi yang baik dan adanya kejelasan mengenai siapa yang 

harus melakukan analisis tersebut serta seorang analis harus 

memenuhi syarat diantaranya: 

a. Harus memahami cara menganalisis laporan keuangan 

b. Harus memahami teknik analisis laporan keuangan 

c. Seorang analis laporan keuangan harus memahami konsep 

akuntansi 

d. Seorang analis laporan keuangan harus memahami segmen bisnis  

e. Harus diketahui latar belakang pendidikan analis tersebut 

2. Ketepatan waktu analisis 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2002:7) menyatakan 

bahwa laporan keuangan harus relevan dan andal artinya disajikan 

tepat waktu serta berkesinambungan antara biaya dan manfaat. 

3. Menilai Reliability terhadap laporan keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:224), bahwa: 

a. Laporan keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi keuangan 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

b. Metode dan kebijakan akuntansi harus ditetapkan secara konsisten 

c. Laporan keuangan yang disajikan harus diungkapkan sebagaimana 

mestinya 

d. Semua karakteristik kualitatif harus melekat pada laporan 

keuangan 

e. Apakah laporan keuangan itu diaudit oleh auditor ekstern atau 

tidak 

 

4. Adanya hasil analisis secara tertulis 

5. Agar informasi yang dihasilkan lebih efektif, maka hal yang harus 

diperhatikan oleh penyajian laporan keuangan, karena menurut 

Hernantodalam bukunya “Akuntansi Keuangan Lanjutan 1” 

(2002:11) menyatakan bahwa: 

“Analisis atas laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan 

keuangan.” 

 

Dari pernyataan di atas maka dapat diartikan bahwa analisis laporan 

keuangan harus disajikan secara tertulis. 

6. Digunakannya teknik analisa umum 

Menurut Kieso dan kawan-kawan (1997:20), analisis ratio utama 

yang banyak digunakan adalah: 

a. Analisis Profitabilitas atau Rentabilitas 

b. Analisis Likuiditas 

c. Analisis Solvabilitas 

d. Analisis Aktivitas 

e.  

7. Membandingkan dengan kinerja masa lalu 

Menurut Nedles dan kawan-kawan (1996:1243), yang diringkas 

menjadi sebagai berikut: 

“one of commonly rule in financial statement analysis is 

comparing with past performance of the company.” 

 



 

 

33 

 

2.3. KinerjaKeuangan 

2.3.1  Pengertian Kinerja Keuangan dan Penilaian Kinerja 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu 

perusahaan.Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi 

atau perusahaan dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat 

dari segi pengelolaannya, pergerakannya, maupun tujuannya. 

Pengertian kinerja menurut Jumingan (2006:239), adalah sebagai 

berikut: 

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, 

aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, 

aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya”. 

 

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995:503,690) kinerja adalah: 

“Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja.Dalam bahasa 

inggris juga sering diartikan sebagai performance yang mempunyai 

arti pelaksanaan.” 

 

Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan 

(2006:239), adalah sebagai berikut : 

“Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas”. 

 

Dari definisi kinerja ataupun kinerja keuangan yang dipaparkan, 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian 

akan sesuatu hal yang akan selalu diukur oleh perusahaan dengan 

menggunakan berbagai alat ukur dengan tujuan untuk meningkatkan 

keefektifitpan dan keefisienan perusahaan dalam menghasilkan income 

bagi kelangsungan hidup perusahaan.      

Penilaian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995:503,690) menjelaskan pengertian tentang penilaian dan kinerja 

adalah: 
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“Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa 

Inggris sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem 

pengukuran.” 

 

Sementara itu menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Metode 

Penilaian Kinerja Perusahaan” (1999:1) adalah: 

“Penilaian kinerja (performance measurement) mengandung makna 

suatu proses atau sistem pengukuran mengenai pelaksanaan 

kemampuan kerja suatu organisasi.” 

 

2.3.2  Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja seperti yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman  

mengandung makna suatu sistem pengukuran mengenai pelaksanaan 

kemampuan kinerja keuangan. Jadi tujuan penelitian kinerja seperti yang 

diungkapkan oleh Hiro Tugiman (1999:1) adalah  

“Langkah awal penilaian kinerja adalah memilih alat ukur yang cocok, 

dimana alat ukur yang cocok adalah yang dipilih sesuai dengan 

perhatian manajemen pada semua aktivitas perusahaan.” 

 

Sedangkan Hansen Mowen (1997:396)mengatakan :“Activity 

performance measure exist in both financial and non financial form”. 

Dengan demikian maka pengukuran meliputi seluruh aktivitas dari 

berbagai level organisasi atau perusahaan. Aktivitas organisasi dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu: 

1. Eksternal effectiveness yang pengukurannya berbasis pada 

stakeholder. 

2. Internal effectiveness yang pengukurannya berbasis pada efisiensi dan 

produktivitas. 

Jadi pada prinsipnya penilaian kinerja bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan melalui suatu proses yaitu cara atau tolak 

ukur kinerja keuangan. 

 

2.3.3  Alat Ukur Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja dikembangkan untuk memberikan beberapa 

petunjuk pada para manajer dan untuk mengevaluasi 

kinerja.Perkembangan alat ukur penilaian kinerja dan spesifikasi struktur 
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penghargaan merupakan hal utama dalam organisasi atau perusahaan, 

karena alat ukur dan penilaian kinerja dapat mempengaruhi perilaku para 

manajer.Penilaian kinerja dapat mendukung tingkat keserasian tujuan. 

Dengan kata lain, kinerja mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

   Ada beberapa alat ukur kinerja keuangan. Salah satunya menurut 

Hansen Mowendalam bukunya “Manajemen Biaya” (2001:822) adalah: 

1. Laba atas Investasi (ROI) 

 Merupakan alat ukur kinerja yang paling umum bagi pusat Investasi, 

yaitu alat ukur kinerja yang mengaitkan laba operasi dengan aktiva 

yang akan dipakai adalah menghitung laba yang dihasilkan per rupiah 

investasi. 

2. Laba Residual (Residual Income) 

 Merupakan perbedaan antara laba operasi dan minimum pengembalian 

rupiah yang diperlukan aktiva operasi perusahaan. 

3. Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) 

 Adalah laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal tahunan. 

Jika ekonomic value added positif, berarti perusahaan sedang 

menghasilkan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan tidak bisa 

menghasilkan kekayaan. 

   Adapun kelebihan dan kekurangan alat ukur kinerja keuangan yang 

diungkapkan oleh Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen”              

(2001:488-453, 461-465) adalah:  

1. Laba atas Investasi (Return o Ivestment) 

Kelebihan Return on Investment 

a. Mendorong para manajer untuk menaruh perhatian yang seksama 

terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya dan 

investasi. 

b. Mendorong para manajer untuk melaksanakan efisiensi biaya. 

c. Mencegah para manajer untuk melakukan investasi yang 

berlebihan. 

Kekurangan Return on Investment 
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a. Tidak mendorong manajer untuk melakukan investasi dalam 

proyek yang berakibat menurunkan Return on Investment pusat 

laba, meskipun proyek tersebut menaikkan profitabilitas 

perusahaan secara keseluruhan. 

b. Mengakibatkan manajer memastikan perhatiaannya kepada 

sasaran jangka pendek dan mengorbankan jangka panjang. 

2. Laba Residual (Residual Income) 

Kelebihan Residual Income 

a. Penggunaan Residual Income sebagai ukuran kinerja dan 

menghindari kerugian yang telah dihitung dengan menggunakan 

Return on Investment. 

b. Dengan menggunakan Residual Income mendorong manajer 

untuk memasarkan orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. 

Kekurangan Residual Income 

a. Residual Income hanya mendorong manajer untuk memusatkan 

orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. 

b. Residual Income sebagai pengukur kinerja pusat laba sangatlah 

dipengaruhi oleh metode depresi aktiva tetap. 

c. Residual Income merupakan angka absolut, yang tidak dapat 

digunakan untuk membandingkan kemampuan berbagai pusat 

laba dalam menghasilkan laba. 

 

2.3.4  Teknik Penilaian Kinerja Keuangan 

Alat ukur kinerja yang baik harus disesuaikan dengan tujuan 

analisisnya, yaitu untuk menilai kinerja suatu perusahaan serta informasi-

informasi lain yang diperlukan. 

Berikut ini penulis akan menyajikan teknik-teknik penilaiankinerja 

keuangan beserta penjelasannya menurutHansen Mowendalam 

bukunya“Manajen Biaya” (2001:822) adalah: 

1. Laba atas Investasi (Return on Investment) 

Merupakan tolak ukur dari keseluruhan kinerja perusahaan.Retun on 

Investment (ROI) dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu: 
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ROI = Laba Operasi : Rata-rata Aktiva Operasi ………………….(a) 

 

 

ROI =  (Laba Operasi : Penjualan) X  

(Penjualan : Rata-rata Aktiva  Operasi) ………………….(b) 

 

ROI = Margin Laba Operasi : Perputaran Aktiva Operasi  ………….(c) 

 

a. Laba operasi merujuk pada penghasilan sebelum pajak dan bunga. 

b. Aktiva operasi adalah semua aktiva yang diperlukan untuk 

menghasilkan laba operasi untuk divisi dan laba bersih untuk 

perusahaan. Untuk menghitung rata-rata aktiva operasi adalah  

 

Rata-rata Aktiva Operasi = (Nilai Buku awal + Nilai Buku Akhir) : 2

 ………………………………………………………………….(d) 

c. Rumus Return on Investment awalnya terdiri dari dua komponen 

yaitu margin dan perputaran, rumusnya adalah: 

 Ratio Margin = Aktiva Operasi : Penjualan     ………………………(e) 

 

Ratio Perputaran = Penjualan : Rata-rata Aktiva Operasi …………(f ) 

 

2. Laba Residual (Residual Income) 

Laba residual merupakan perbedaan antara laba operasi untuk divisi 

dan laba bersih untuk perusahaan secara keseluruhan dan minimum 

pengembalian rupiah yang diperlukan aktiva operasi perusahaan. Rumus 

Residual Income adalah: 

 

RI = Laba Operasi     (Minimum rate of return x Aktiva Operasi)    ….(a) 

 

RI = Laba Operasi     Pengembalian Minimum ……………….…(b) 
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Untuk menghitung pengembalian minimum menggunakan rumus: 

Pengembalian Minimum =  Minimum Rate of Return x Aktiva Operasi (c) 

 

Pengembalian Residu = Laba Residu : Aktiva Operasi  …...………(d) 

 

3. Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) 

Merupakan laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal 

tahunan. Jika economic value added positif, berarti perusahaan sedang 

menghasilkan kekayan, dan jika economic value added negatif berarti 

perusahaan tidak menghasilkan kekayaan. 

4. Perhitungan Economic Value Added adalah laba operasi setelah pajak 

dikurangi biaya modal dari tiap sumber pembiayaan dan mengalikan 

dengan biayanya. 

 

 

    ..(a) 

 

 

5. Rata-rata biaya modal dihitung dengan pengambilan proporsi modal 

dari tiap simber pembiayaan dan dan mengalikan dengan biayanya. 

 

        Rata-rata tertimbang  =  Proporsi dari setiap sumber penghasilan x 

biaya modal   biaya modal              .…...(b) 

 

 

6. Sedangkan rumus biaya modal adalah 

 

Biaya modal = {pembayaran bunga (1 - tarif pajak)}      ………(c) 

 

 

2.4  Hubungan Kinerja Keuangan dengan Analisis Laporan Keuangan 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu laporan 

EVA = Laba Operasi setelah Pajak – (rata-rata tertimbang biaya modal  

x total modal yang dipakai)    
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keuangan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui 

keadaan Financial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama 

periode tertentu. 

Harrington (1991:1) menyebutkan sebagai berikut: 

“the primarty of information these analyst  use to evaluate a firm 

performance are it’s financial statement, the historical record of it’s 

past performance.” 

 

   Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui melalui analisis atau 

interpretasi terhadap laporan keuangan.Dari hasil analisis dapat diketahui 

prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahan, sehingga dapat 

menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan.Interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu perusahaan 

adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan yang bersangkutan meskipunkepentingan mereka masing-

masing berbeda. 

Selanjutnya dikatakan pula olehHarrington (1991:1), bahwa: 

“The financial performance of corporation is of vital inters to many 

groups and individual.” 

Dari penyataan diatas maka akan dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian 

utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu 

manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya 

dari periode ke periode. 

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa analisis laporan keuangan, 

dimana analisis terhadap laporan keuangan dimana analisis yang 

membandingkan elemen-elemen yang terdapat dalam neraca dan laporan 

laba rugi pada suatu saat tertentu, maka dapat diperoleh gambaran 

mengenai kinerja perusahaan. 

   Melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan 

sangat bermanfaat, dan menjadi keharusan pula bagi setiap perusahaan 

dalam rangka untuk mengetahui keadaan dan perkembangan dari 

perusahaan yang bersangkutan, terutama bagi pimpinan atau manajer 
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Gambar  2.1 

Kerangka Konseptual 

 

perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-

kekuatan perusahaan yang terjadi selama periode tersebut. 

   Sehubungan dengan itu maka pimpinan perusahaan dapat 

mengadakan perbaikan-perbaikan, penyusunan rencana dan kebijakan-

kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, dan juga 

untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan atas hasil-hasil yang 

telah dicapai pada periode sebelumnya. 

   Salah satu faktor yang sangat penting sehubungan dengan 

diadakannya analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan yaitu 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang berperan 

dalam berbagai hal seperti: 

1. Menentukan laba periode yang akan datang 

2. Mengambil keputusan untuk investasi 

3. Dapat meningkatkan efisiensi 

4. Dapat menentukan kebijakan antisipasi hutang 

Disamping itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat 

diketahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, dan efisiensi dari 

manajemen pada suatu periode tertentu. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan memiliki tujuan, yang diwujudkan dalam 

akivitas – aktivitas yang telah direncanakan, baik meliputi produksi, 

pemasaran sampai hasil penjualan. semua transaksi yang dilakukan dicatat 

dalam laporan keuangan. Laporan keuangan kemudian diolah dan 

dianalisis sehingga memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, 

baik yang sedang berjalan maupun pengaruh keuangan dari kejadian masa 

lalu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

. 

 

 

 

 

 

Aktivitas  Perusahaan 

 

Analisis Laporan Keuangan Perusahaan 
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Menurut Sawir(2001:2), penilaian kondisi keuangan perusahaan 

dapatdilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui rasio atau 

indeks, yangmenghubungkan data keuangan yang satu dengan lainnya. 

Salah satu cara yangdigunakan dalam analisis rasio keuangan diperoleh 

melalui perbandingan rasiosekarang dengan yang lalu dan dengan yang 

akan datang untuk perusahaan yangsama. Cara lainnya dengan membuat 

perbandingan rasio perusahaan denganperusahaan lainnya yang sejenis. 

Pihak-pihak yang mempunyai keuntungan terhadap perkembangan 

suatu perusahaan sangatlah perlu untuk megetahui kondisi keuangan suatu 

perusahaan tersebut dan kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat 

diketahui dari laporan keuangan, maka dari itu, laporan keuangan yang 

disusun harus memiliki karakteristik kualitatif agar laporan keuangan 

dapat berguna bagi pemakainya. 

Adapun karakteristik kualitatif, menurut SAK (2002:7), antara lain : 

a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu.  

c. Keandalan 

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliabel).Informasi 

mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 
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d. Dapat Dibandingkan. 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi 

kecenderungan posisi keuangandan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan SAK (2002:2) dalam kerangka dasar penyususunan 

dan penyajian laporan keuangan paragarap 9, menyatakan bahwa pemakai 

laporan keuangan meliputi : manajemen, pemilik perusahaan, karyawan, 

investor, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyaraka. 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang berbeda. 

Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan hubungan kunci dan 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan dating. 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, 

yaitu analisis dan laporan keuangan.Ini berarti bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan 

perusahaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan tidak lain 

merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam 

unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah 

hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian serta pemahaman yang baik serta tepat atas laporan keuangan 

itu sendiri. 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2006;190), yaitu : 
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“menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kualitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 

proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Dari pengertian di atas jelas bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka 

membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan 

pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menetukan 

estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

Tujuan yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah 

untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

murni, terkaan dan intuisi. Maksudnya mengurangi dan mempersempit 

lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakan pada setiap proses 

pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan tidaklah berarti 

mengurangi kebutuhan akan penggunaan pertimbangan-pertimbangan, 

melainkan hanya memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut. 

Untuk mengevaluasi laporan keuangan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomi tersebut, dapat dilakukan melalui analisis 

rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(Mathematical Relationship) antar suatu pos dengan pos yang lainnya, 

analisis rasio ini akan memberikan gambaran kepada penganalisis tentang 

baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 

Analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan terdiri dari : 

a. AnalisisLikuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya.Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui 

sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan 

hutang lancar. 

b. Analisis Solvabilitas 
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 Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjang atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi.Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. 

c. Analisis Profitabilitas atau Rentabilitas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

d. Analisis aktivitas 

Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya. 

Analisis rasio laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasi kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan 

rasional dalam hal perencanaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan pembatasan masalah 

yang dikemukakan, penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

“Analisis rasio laporan keuangan bermanfaat untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan”. 
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2.6  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesisi dalam penelitian 

ini adalah : “Analisis rasio laporan keuangan bermanfaat untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan”. 

 

Manfaat analisis laporan keuangan perusahaan untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan 

Analisis Laporan Keuangan Penilaian kinerja keuangan 

Pelaksanaan analisis laporan 

keuangan : 

1) Memahami latar belakang 

perusahaan 

2) Memahami kondisi-kondisi 

yang berpengaruh pada 

perusahaan 

3) Mempertanyakan dan 

mereview laporan keuangan 

4) Menganalisis laporan 

keuangan 

1.  

2.  

Alat ukur penilaian kinerja keuangan 

perusahaan : 

Analisis Laporan Keuangan 

1) ROE 

2) ROI 

3) Cash Ratio 

4) Current Ratio 

5) Inventory Turn over 

6) Collection period 

7) Total asset turn over 

8) Total equity to total asset 

 

 

Hipotesis :Analisis rasio laporan keuangan bermanfaat untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan 

Gambar  2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada 

PerusahaanIndustri logam dan mineral lainnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia atau dengan kata lain perusahaan Industri logam dan 

mineral lainnya di Indonesia yang telah Go Public. Dari hasil pengamatan 

diketahui bahwa terdapat tiga Emiten Perusahaan yang bergerak pada 

Industri logam dan mineral lainnya yang terdaftar di BEJ. Ketiga 

perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. PT Aneka Tambang Tbk. 

2. PT Timah Tbk. 

3. PT Central Omega Resources Tbk. 

Dan objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

Laporan Keuangan dari ketiga Emiten Perusahaan Industri logam dan 

mineral lainnya yang terdaftar di BEJ, yang telah disebutkan di atas 

selama kurun waktu kurang lebih 3 (empat) tahun kebelakang, yaitu mulai 

dari tahun 2009 sampai dengan 2011 

 

3.1.1  Sejarah Singkat PT. Aneka Tambang Tbk 

  PT Aneka Tambang, Tbk. adalah salah satu pelopor industri 

pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, 

berdasarkan peraturan pemerintah No.22 tahun 1968, dengan nama 

perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang dan diumumkan dalam 

tambahan No.36. Pada tanggal 14 September 1974 berdasarkan peraturan 

pemerintah No.26 tahun 1974, status perusahaan diubah dari Perusahaan 

Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas dan sejak itulah 

dikenal sebagai Perusahaan Perseroan Aneka Tambang.  

  Aktifitas utama Aneka Tambang terintegrasi mulai dari eksplorasi, 

penambangan, pengolahan, pemasaran dan perdagangan atas komoditas 
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inti, yaitu nikel dan emas serta produk lainnya berupa bauksit dan pasir 

besi.Selain itu Perusahaan juga mempunyai kompetensi dalam jasa geologi 

dan eksplorasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga.Pada tahun 

1997, Aneka Tambang melaksanakan program privatisasi dan mencatatkan 

sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Privatisasi tersebut telah meningkatkan modal Perusahaan yang akan 

digunakan untuk ekspansi fasilitas produksi. 

 

3.1.2 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

   Pada tanggal 31 Desember 2012, susunan Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : R. Sukhyar 

Komisaris Independen : Laode M. Kamaluddin 

Komisaris   : Dr. Robert Pakpahan 

 

Dewan Direksi 

Direktur Utama  : Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. 

Direktur Pengembangan :Ir. Hendra Santika, M.M. 

Direktur Keuangan  : Djaja M. Tambunan 

Direktur Operasi  : Ir. Tedy Badrujaman, M.M. 

Direktur SDM   : Sutikno 

Direktur Umum & CSR : Ir. I Made Surata, M.Si 

 

3.1.3  Sejarah Singkat PT. Timah Tbk 

PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 

Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir 

logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi 

mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga 

pemasaran. 
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Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang 

pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. 

Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang 

melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa 

pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki 

beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan 

galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi 

dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah. 

Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka 

Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta 

Cilegon, Banten. 

PT Timah (Persero) Tbk mewarisi sejarah panjang usaha 

pertambangan timah di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 200 

tahun. Sumber daya mineral timah di Indonesia ditemukan tersebar di 

daratan dan perairan sekitar pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, 

Karimun dan Kundur. 

Di masa kolonial, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh 

badan usaha pemerintah kolonial "Banka Tin Winning Bedrijf" (BTW). Di 

Belitung dan Singkep dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda, masing-

masing Gemeeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB) dan 

NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM). 

Setelah kemerdekaan R.I., ketiga perusahaan Belanda tersebut 

dinasionalisasikan antara tahun 1953-1958 menjadi tiga Perusahaan 

Negara yang terpisah. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan Tambang-tambang Timah Negara (BPU PN Tambang Timah) 

untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan negara tersebut, pada tahun 

1968, ketiga perusahaan negara dan BPU tersebut digabung menjadi satu 

perusahaan yaitu Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 9 Tahun 1969 dan 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969, pada tahun 1976 status PN 

Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok diubah menjadi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belitung
http://id.wikipedia.org/wiki/Singkep
http://id.wikipedia.org/wiki/Karimun
http://id.wikipedia.org/wiki/Kundur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyek_Peleburan_Timah_Mentok&action=edit&redlink=1
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bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki 

oleh Negara Republik Indonesia dan namanya diubah menjadi PT 

Tambang Timah (Persero). 

Krisis industri timah dunia akibat hancurnya the International Tin 

Council (ITC) sejak tahun 1985 memicu perusahaan untuk melakukan 

perubahan mendasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dalam kurun 1991-1995, yang 

meliputi program-program reorganisasi, relokasi Kantor Pusat ke 

Pangkalpinang, rekonstruksi peralatan pokok dan penunjang produksi, 

serta penglepasan aset dan fungsi yang tidak berkaitan dengan usaha 

pokok perusahaan. 

Restrukturisasi perusahaan berhasil memulihkan kesehatan dan 

daya saing perusahaan, menjadikan PT Timah (Persero) Tbk layak untuk 

diprivatisasikan sebagian. PT Timah (Persero) Tbk melakukan penawaran 

umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan 

the London Stock Exchange pada tanggal 19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% 

saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat dalam dan luar negeri, dan 

65% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. 

Untuk memfasilitasi strategi pertumbuhan melalui diversifikasi 

usaha, pada tahun 1998 PT Timah (Persero) Tbk melakukan reorganisasi 

kelompok usaha dengan memisahkan operasi perusahaan ke dalam 3 (tiga) 

anak perusahaan, yang secara praktis menempatkan PT Timah (Persero) 

Tbk menjadi induk perusahaan (holding company) dan memperluas 

cakupan usahanya ke bidang pertambangan, industri, keteknikan, dan 

perdagangan. 

Saat ini PT Timah (Persero) Tbk dikenal sebagai perusahaan 

penghasil logam timah terbesar di dunia dan sedang dalam proses 

mengembangkan usahanya di luar penambangan timah dengan tetap 

berpijak pada kompetensi yang dimiliki dan dikembangkan. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Surabaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_London_Stock_Exchange&action=edit&redlink=1
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3.1.4 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

   Pada tanggal 31 Desember 2012, susunan Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : Drs. Insmerda Lebang 

Komisaris Independen  : Suyardi Saman 

Komisaris   : Bingrosalto L. Tobing 

Komisaris   : Drs. Suhendro,MA 

Komisaris   : M. Lobo Balia 

 

Dewan Direksi 

Direktur Utama  : Sukrisno 

Direktur   :Ahmad Subagdja 

Direktur   : Akhmad Rosidi 

Direktur   : Abrun Abubakar 

Direktur   : Dadang Mulyadi 

 

3.1.5  Sejarah Singkat PT. Central Omega Resources Tbk 

Perseroan didirikan pada tanggal 22 Februari 1995 dengan nama 

PT Duta Kirana Finance sebagai perusahaan pembiayaan multi terlibat 

dalam bisnis meliputi Leasing, Factoring, Consumer Finance dan Kartu 

Kredit. 

Sejak berdirinya, Perseroan telah mengalami beberapa perubahan 

nama dan bisnis bidang. Pada saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang 

Pertambangan dan Perdagangan Produk Pertambangan. 

Bagian Perseroan sejak berdirinya sampai sampai saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1995 Pendirian Perusahaan dengan nama PT.DUTA Kirana 

Finance yang bergerak di bidang jasa keuangan. 1997 Penawaran Umum 

Perdana 26.000.000 saham dengan harga Rp 500 per saham. Pencatatan 

seluruh saham di Bursa Efek Surabaya untuk diperdagangkan dengan kode 

DKFT. 2008 Seiring dengan proses merger Bursa Efek Surabaya dan 
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Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia, saham DKFT tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 

Peningkatan modal suscribed dan disetor penuh melalui penerbitan 

saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu kepada PT. Jinsheng 

Mining untuk 44.034.000 saham nilai nominal Rp 500 per saham. 

Berganti nama nama menjadi PT.Central Omega Resources Tbk. 

Mengubah bidang usaha ke Pertambangan dan Trading Company. 2011 

Ditempatkan pertambahan modal dasar 156.000.000 saham menjadi 

4.000.000,000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham. 

 

3.1.6 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

   Pada tanggal 31 Desember 2012, susunan Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : Johnny N.  

Komisaris Independen  : Bastian Purnama 

Komisaris   : Chen Wen Ping 

 

Dewan Direksi 

Direktur Utama  : Kiki Hamidjaja 

Direktur   :Lim Anthony 

Direktur   : Feni Silviani Budiman 

Direktur   : Ciho Darmawan Bangun 

 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan dengan studi 

evaluasi survey. Menurut Sugiyono (2004;9), studi komparatif merupakan 

bagian dari proses pembuatan keputusan dengan cara membandingkan 

variabel mandiri untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang 

berbeda. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah deskriptif 

analitis, dimana menurut Sugiyono(2004;11), deskriptif analitis adalah 
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metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Pengertian tersebut 

dapat lebih dipahami dengan mengetahui ciri-ciri dari penelitian 

komparatif seperti yang diungkapkan Soehardi (2001;139), bahwa ciri-

ciri dari penelitian komparatif adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi variabel untuk eksplorasi 

2. Mencari perhubungan antar variabel 

3. Membandingkan dua atau lebih kelompok subjek 

4. Membandingkan dengan rata-rata (average) atau dengan tabel silang 

(cross-break table) 

5. Menerangkan gejala yang menjadi perhatian 

6. Tidak memanipulasi variabel yang diteliti 

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian komparatif adalah suatu penelitian dengan variabel lebih dari 

satu yang tidak dimanipulasi untuk dilakukan suatu eksplorasi agar dapat 

dibandingkan satu sama lain sehingga dapat dicari gejala dan penyebab 

perbedaannya. Penulis mencoba untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

dari hasil penelitian serta membandingkannya dengan teori untuk 

kemudian dianalisis penerapannya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

atau sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2004;129), sumber sekunder 

merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, 

majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan penelitian.Keuntungan utama dari penggunaan data 

sekunder adalah bahwa biaya yang diperlukan untuk memperolehnya tidak 
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semahal jika menggunakan data primer. Selain keuntungan ada juga 

kerugian jika kita menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang 

diberikan sudah usang, pendefinisian yang bervariasi, perbedaan satuan 

unit, dan kurangnya informasi untuk melakukan verifikasi data, hal ini 

dikarenakan data sekunder tidak dirancang secara spesifik untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian. Jenis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan 

gambar. Jenis data kualitatif ini ialah data sekunder yaitu data yang 

telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data 

kualitatif  yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukkan 

nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya.Sifat data ini 

adalah data runtun waktu, yaitu data yang merupakan hasil 

pengamatan dalam suatu periode tertentu. 

 

3.4  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari 

Pojok Bursa Efek Jakarta yang berlokasi di Universitas Widyatama, Jalan 

Cikutra 204A dengan memilih tiga (3) perusahaan yang bergerak di bidang 

logam mineral lainnya, yaitu PT Aneka Tambang Tbk.; PT TIMAH Tbk.; 

PT Central Omega Resources Tbk. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu dari perusahaan 

pertambangan yaitu PT Aneka Tambang Tbk. Data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah data-data keuangan dari perusahaan 

pertambangan tersebut, yaitu data keuangan dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011. 

 



 

 

54 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan  dengan menggunakan metode studi 

survei dan langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data yang 

berkaitan dan menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dan 

untuk mengetahui indikator-indikator variabel yang diukur. Penelitian 

ini juga berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan 

penelitian lapangan serta untuk mendukung dan menganalisis data, 

yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan 

topik yang sedang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada Pojok Bursa Efek Jakarta untuk kemudian dipelajari, 

diolah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

memperoleh data dilakukan dengan cara meminta data yang 

diperlukan. 

 

3.7  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasionalisasi varibel penelitian adalah suatu cara untuk 

mengukur konsep dan bagaimana caranya sebuah konsep harus diukur 

sehingg terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan 

dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan 

variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain. 

 

3.8  Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam operasionalisasi penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa variabel pengujian yang dikelompokkan menjadi: 

1. Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel pengaruh yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel yang 
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tidak bebas atau variabel dependen. Suatu variabel digolongkan dalam 

variabel bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain 

memiliki fungsi sebagai variabel yang menerangkan variabel lainnya. 

Dalam hubungannya dengan judul yang ditetapkan, yang menjadi 

variabel independen adalah Analisis Rasio Laporan Keuangan. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel tergantung, yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Suatu variabel digolongkan ke 

dalam variabel tidak bebas jika dalam hubungannya dengan yang lain, 

fungsinya diterangkan oleh sebelumnya. Maka yang menjadi variabel 

dependen adalah kinerja keuangan perusahaan pada kelompok 

pertambangan. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator Sub Indikator Instrumen Skala 

1 Laporan 

Keuangan 

Neraca 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Laba 

Rugi 

 

 

1. Aktiva 

a. Aktiva Lancar 

b. Aktiva Tidak 

Lancar 

2. Pasiva 

a. Pasiva Lancar 

b. Pasiva Tidak Lancar 

3. Modal Pemilik 

1. Penjualan 

2. EBIT 

3. EBT 

4. EAT 

Laporan 

Keuangan 

Rasio 

2 Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Analisis Rasio 

Laporan 

Keuangan 

1. Analisis Likuiditas 

a. Current Ratio 

b. Quick Ratio 

c. Cash Ratio 

2. Analisis Leverage 

a. Debt ratio 

b. Debt to Equity 

Ratio 

c. Time Interest 

Earned 

3.  Analisis Aktivitas 

a. Inventory Turnover 

b. Average Collection 

Period 

c. Working Capital 

Turnover 

d. Fixed Assets 

Turnover 

e. Total Assets 

Turnover 

4.  Analisis Profitabilitas 

a. Gross Profit Margin 

b. Net Profit Margin 

c. Basic Earning 

Power 

d. Return on Assets 

Return On Equity 

Rasio 

Laporan 

Keuangan 

Rasio 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Analisis Rasio Laporan Keuangan pada Industri Logam Mineral 

Lainnya 

   Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan.Laporan keuangan merupakan salah satu sumber 

informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

   Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang 

dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

   Langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Adapun metode yang digunakan adalah analisis horizontal 

(dinamis) yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat 

diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

Dalam pelaksanaan analisis laporan keuangan, teknik yang 

digunakan adalah analisis rasio, adalah teknik analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Adapun analisis yang dilakukan untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan adalah: 
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1. Analisis Likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Analisis 

Likuiditas terdiri dari: 

a. Current Ratio 

b. Quick Ratio 

c. Cash Ratio 

2. Analisis Leverage, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Analisis Leverage terdiri dari: 

a. Debt ratio 

b. Debt to Equity Ratio 

c. Time Interest Earned 

3. Analisis Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dayanya. Analisis Aktivitas terdiri dari: 

a. Inventory Turnover 

b. Average Collection Period 

c. Working Capital Turnover 

d. Fixed Assets Turnover 

e. Total Assets Turnover 

4. Analisis Profitabilitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

mengasilkan laba dari penjualan dan investasi. Analisis Profitabilitas 

terdiri dari:    

a. Gross Profit Margin 

b. Net Profit Margin 

c. Basic Earning Power 

d. Return on Asset 

e. Return on Equity 
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4.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan pada IndustriLogam Mineral 

Lainnya 

4.1.2.1  Kinerja Keuangan PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

4.1.2.1.1  Analisis Likuiditas 

   Analisis likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.Analisis likuiditas dapat 

dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos 

aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio-rasio yang digunakan dalam 

analisis likuiditas adalah: 

a. Current Ratio 

Tabel 4.12 

Current Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Current Asset Current Liabilities % 

2009 5.436.847.017 747.531.096 727.31 

2010 7.513.512.117 1.938.448.161 387.60 

2011 9108019774 855.829.583 1064.23 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

b. Quick Ratio 

Tabel 4.23 

Quick Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Current Asset Inventories Current Liabilities % 

2009 5.436.847.017 1.170.505.411 747.531.096 570.72 

2010 7.513.512.117 1.229.283.112 1.938.448.161 324.19 

2011 9.108.019.774 1.687.897.283 855.829.583 867.01 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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c. Cash Ratio 

Tabel 4.3 

Cash Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Cash Marketable Securities Current Liabilities % 

2009 2.773.582.727 0  747.531.096 371.03 

2010 4.229.101.514 0  1.938.448.161 218.17 

2011 5.639.678.574 0  855.829.583 658.97 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.1.2 Analisis Leverage 

 Analisis leverage menggambarkan hubungan antara hutang 

perusahaan terhadap modal maupun aktiva. Analisis ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan. Rasio-rasio yang digunakan 

dalam analisis leverage adalah: 

a. Debt Ratio 

Tabel 4.45 

Debt Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Total Debt Total Asset % 

2009 1.748.127.419 9.939.996.438 17.59 

2010 2.635.339.359 12.218.889.770 21.57 

2011 4.609.191.527 15.201.235.077 30.32 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

b. Debt to Equity Ratio 

Tabel 4.56 

Debt to Equity Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Total Debt Total Equity % 

2009 1.748.127.419 8.148.939.490 27.45 

2010 2.635.339.359 9.583.550.411 27.50 

2011 4.609.191.527 10.772.043.550 42.79 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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c. Time Interest Earned 

Tabel 4.67 

Time Interest Earned 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun EBIT Interest Charge % 

2009 587.521.105 4.7049.683 12 

2010 1.968.586.056 12.651.557 156 

2011 2.012.878.425 22.723.138 89 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.1.3 Analisis Aktivitas 

 Analisis Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembiayaan, dan kegiatan lainnya. Rasio-rasio yang 

digunakan dalam analisis aktivitas adalah: 

a. Inventory Turnover 

Tabel4.78 

Inventory Turnover 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Cost of Good Sold Average Inventory* X 

2009 7.513.371.858 1.280.988.566 5.86 

2010 5.807.220.162 1.199.894.262 4.84 

2011 7.318.735.238 1.458.590.198 5.02 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Average Inventory = (Persediaan Awal + Persediaan Akhir)/2   

b. Average Collection Period 

Tabel 4.89 

Average Collection Period 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Receivables Sales per Day* Hari 

2009 818.097.073 24.198.251 33.81 

2010 1.579.883.859 24.289.723 65.04 

2011 1.247.342.620 28.740.093 43.40 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Sales per day = Sales / 360  
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c. Working Capital Turnover 

Tabel 4.910 

Working Capital Turnover  

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Sales Net Working Capital* X 

2009 8.711.370.255 4.689.315.921 1.86 

2010 8.744.300.219 5.515.063.956 1.59 

2011 10.346.433.404 8.252.190.191 1.25 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Net Working Capital = Current Asset – Current Liabilities 

 

d.  Fixed Asset Turnover 

Tabel 4.11 

Fixed Asset Turnover 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Sales Net Fixed Asset X 

2009 8.711.370.255 2.890.601.952 3.01 

2010 8.744.300.219 2.822.659.548 3.09 

2011 10.346.433.404 2.980.742.742 3.47 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

e.   Total Asset Turnover 

Tabel 4.12 

Total Asset Turnover  

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Sales Total Asset X 

2009 8.711.370.255 9.939.996.438 0.88 

2010 8.744.300.219 12.218.889.770 0.72 

2011 10.346.433.404 15.201.235.077 0.68 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.1.4 Analisis Profitabilitas 

 Analisis profitabilitas disebut juga analisis rentabilitas yaitu 

analisis yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis profitabilitas adalah: 
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a. Gross Profit Margin 

Tabel 4.13 

Gross Profit Margin  

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Sales Cost of Good Sold Sales % 

2009 8.711.370.255 7.513.371.858 8.711.370.255 13.75 

2010 8.744.300.219 5.807.220.162 8.744.300.219 33.59 

2011 10.346.433.404 7.318.735.238 10.346.433.404 29.26 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

b. Basic Earning Power 

Tabel 4.14 

Basic Earning Power 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun EBIT Total Asset % 

2009 587.521.105 9.939.996.438 5.91 

2010 19.68586.056 1.221.888.9770 16.11 

2011 2.012.878.425 15.201.235.077 13.24 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

c. Net Profit Margin 

Tabel 4.15 

Net Profit Margin 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Net Income Sales % 

2009 604.307.088 8.711.370.255 6.94 

2010 1.674.924.411 8.744.300.219 19.15 

2011 1.927.891.998 10.346.433.404 18.63 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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d. Return on Asset 

Tabel 4.16 

Return on Asset  

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Net Income Total Asset % 

2009 604.307.088 9.939.996.438 6.08 

2010 1.674.924.411 12.218.889.770 13.71 

2011 1.927.891.998 15.201.235.077 12.68 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

e. Return on Equity 

Tabel 4.17 

Return on Equity 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Tahun Net Income Net Worth % 

2009 604.307.088 8.148.939.490 7.41 

2010 1.674.924.411 9.583.550.411 12.48 

2011 1.927.891.998 10.772.043.550 17.90 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT ANEKA 

TAMBANG Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.2  Kinerja Keuangan PT TIMAH Tbk. 

4.1.2.2.1  Analisis Likuiditas 

Analisis likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.Analisis likuiditas dapat 

dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos 

aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio-rasio yang digunakan dalam 

analisis likuiditas adalah: 

a. Current Ratio 

Tabel 4.1718 

Current Ratio  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Current Asset Current Liabilities % 

2009 3.244.475 1.103.074 294.13 

2010 4.108.890 1.269.482 323.67 

2011 4.631.418 1.421.976 325.70 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT VALE 

INDONESIA Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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b. Quick Ratio 

Tabel 4.19 

Quick Ratio  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Current Asset Inventories Current Liabilities % 

2009 3.244.475 1.909.219 1.103.074 121.05 

2010 4.108.890 1.802.707 1.269.482 181.67 

2011 4.631.418 2.447.376 1.421.976 153.59 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

c. Cash Ratio 

Tabel 4.1920 

Cash Ratio  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Cash Marketable Securities Current Liabilities % 

2009 2.773.582.727 1.214 747.531.096 371.03 

2010 4.229.101.514 0 1.938.448.161 218.17 

2011 5.639.678.574 0 855.829.583 658.91 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.2.2 Analisis Leverage 

 Analisis leverage menggambarkan hubungan antara hutang 

perusahaan terhadap modal maupun aktiva. Analisis ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan. Rasio-rasio yang digunakan 

dalam analisis leverage adalah: 

a. Debt Ratio 

Tabel 4.21 

Debt Ratio  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Total Debt Total Asset % 

2009 1.425.361 4.855.712 29.35 

2010 1.678.033 5.881.108 28.53 

2011 1.972.012 6.569.807 30.02 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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b. Debt to Equity Ratio 

Tabel 4.22 

Debt to Equity Ratio  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Total Debt Total Equity % 

2009 1.425.361 4.597.795 31 

2010 1.678.033 3.820.581 43.92 

2011 1.972.012 3.430.064 57.49 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

c. Time Interest Earned 

Tabel 4.23 

Time Interest Earned  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun EBIT Interest Charge X 

2009 688.544 52.901 13 

2010 1.924.142 15.609 123 

2011 1.973.281 25.230 78 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

 

4.1.2.2.3 Analisis Aktivitas 

 Analisis Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembiayaan, dan kegiatan lainnya. Rasio-rasio yang 

digunakan dalam analisis aktivitas adalah: 

a.   Inventory Turnover 

Tabel 4.24 

Inventory Turnover  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Cost of Good Sold Average Inventory* X 

2009 6.556.869 2.541.336 2.58 

2010 6.415.112 1.855.963 3.46 

2011 6.776.336 2.125.042 3.19 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Average Inventory = (Persediaan Awal + Persediaan Akhir)/2   
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b.   Average Collection Period 

Tabel 4.25 

Average Colletion Period 

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Receivables Sales per Day* Hari 

2009 470.402 21.416 21.96 

2010 865.844 23.165 37.38 

2011 505.326 24.304 20.79 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Sales per day = Sales / 360  

 

c. Working Capital Turnover 

Tabel 4.26 

Working Capital Turnover 

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Sales Net Working Capital* X 

2009 7.709.856 2.141.401 3.60 

2010 8.339.254 2.839.408 2.94 

2011 8.749.617 3.209.442 2.73 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

*Net Working Capital = Current Asset – Current Liabilities 

 

d.  Fixed Asset Turnover 

Tabel 4.27 

Fixed Asset Turnover 

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Sales Net Fixed Asset X 

2009 7.709.856 1.269.801 6.07 

2010 8.339.254 1.361.918 6.12 

2011 8.749.617 1.515.559 5.78 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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e.   Total Asset Turnover 

Tabel 4.28 

Total Asset Turnover  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Sales Total Asset X 

2009 7.709.856 4.855.712 1.59 

2010 8.339.254 5.881.108 1.42 

2011 8.749.617 6.569.807 1.31 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

4.1.2.2.4 Analisis Profitabilitas 

 Analisis profitabilitas disebut juga analisis rentabilitas yaitu 

analisis yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis profitabilitas adalah: 

a. Gross Profit Margin 

Tabel 4.29 

Gross Profit Margin  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Sales Cost of Good Sold Sales % 

2009 7.709.856 6.556.869 7.709.856 14.96 

2010 8.339.254 6.415.112 8.339.254 23.07 

2011 8.749.617 6.776.336 8.749.617 22.55 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

b. Basic Earning Power 

Tabel 4.2930 

Basic Earning Power  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun EBIT Total Asset % 

2009 688.544 4.855.712 14.18 

2010 1.924.142 5.881.108 32.72 

2011 1.973.281 6.569.807 30.03 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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c. Net Profit Margin 

Tabel 4.31 

Net Profit Margin  

PT TIMAH Tbk. 

Tahun Net Income Sales % 

2009 313.751 7.709.856 4.07 

2010 947.958 8.339.254 11.37 

2011 896.806 8.749.617 10.25 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

d. Return on Asset 

Tabel 4.32 

Return on Asset 

PT TIMAH Tbk.  

 

Tahun Net Income Total Asset % 

2009 313.751 4.855.712 6.47 

2010 947.958 5.881.108 16.11 

2011 896.806 6.569.807 13.65 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

e. Return on Equity 

Tabel 4.33 

Return on Equity 

PT TIMAH Tbk.  

Tahun Net Income Net Worth % 

2009 313.751 4.597.795 6.82 

2010 947.958 3.820.581 24.81 

2011 896.806 3.430.064 26.15 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT TIMAH 

Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.3  Kinerja Keuangan PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

4.1.2.3.1  Analisis Likuiditas 

            Analisis likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Analisis likuiditas 

dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-
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pos aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio-rasio yang digunakan dalam 

analisis likuiditas adalah: 

a. Current Ratio 

Tabel 4.34 

Current Ratio 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

Tahun Current Asset Current Liabilities % 

2009 552.507.243 597.154.364 92.52 

2010 4.723.253.401 26.571.724.665 17.77 

2011 1.221.955.959.228 134.129.705.478 911.02 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

b. Quick Ratio 

Tabel 4.35 

Quick Ratio 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

Tahun Current Asset Inventories Current Liabilities % 

2009 552.507.243 0 597.154.364 92.52 

2010 4.723.253.401 0 26.571.724.665 17.78 

2011 1.221.955.959.228 12.437.257.042 134.129.705.478 901.75 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

c. Cash Ratio 

Tabel 4.36 

Cash Ratio 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk 

Tahun Cash Marketable Securities Current Liabilities % 

2009 552.507.243 0  597.154.364 18.80 

2010 4.723.253.401 0  26.571.724.665 16.46 

2011 1.221.955.959.228 0  134.129.705.478 745.72 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT VALE 

INDONESIA Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 

 

4.1.2.3.2 Analisis Leverage 

 Analisis leverage menggambarkan hubungan antara hutang 

perusahaan terhadap modal maupun aktiva. Analisis ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 
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kemampuan perusahaan yang digambarkan. Rasio-rasio yang digunakan 

dalam analisis leverage adalah: 

a. Debt Ratio 

Tabel 4.37 

Debt Ratio 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Total Debt Total Asset % 

2009 12.227.625.161 16.370.910.787 74.69 

2010 26.699.140.186 26.725.192.433 99.90 

2011 1427.657.137.751 1.301.283.445.488 10.96 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

b. Debt to Equity Ratio 

Tabel 4.38 

Debt to EquityRatio 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Total Debt Total Equity % 

2009 12.227.625.161 4.142.207.478 295.20 

2010 26.699.140.186 -1.331.479.481 -2005.22 

2011 142.657.137.751 1.158.626.307.737 12.31 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

c. Time Interest Earned 

Tabel 4.39 

Time Interest Earned 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun EBIT Interest Charge % 

2009 -5.997.505.643 1.221.556.086 -5 

2010 -4.828.775.381 -759.226.692 6 

2011 232.737.139.325 55.261.859.624 4 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 
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4.1.2.3.3 Analisis Aktivitas 

 Analisis Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembiayaan, dan kegiatan lainnya. Rasio-rasio yang 

digunakan dalam analisis aktivitas adalah: 

 

a. Inventory Turnover 

Tabel 4.3940 

Inventory Turnover 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Cost of Good Sold Average Inventory* X 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 217.985.484.265 6.218.628.521 35.05 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

*Average Inventory = (Persediaan Awal + Persediaan Akhir)/2   

 

b.Average Collection Period 

Tabel 4.41 

Average Collection Period  

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Receivables Sales per Day* Hari 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 152.880.622.072 1.348.518.901 113.37 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

*Sales per day = Sales / 360  
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c.Working Capital Turnover 

Tabel 4.42 

Working Capital Turnover 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Sales Net Working Capital X 

2009 0 495.352.879 0 

2010 0 -21.848.471.264 0 

2011 485.466.804.222 1.087.826.253.750 0.44 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

*Net Working Capital = Current Asset – Current Liabilities 

 

d.  Fixed Asset Turnover 

Tabel 4.43 

Fixed AssetTurnover 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Sales Net Fixed Asset X 

2009 0 5.791.944.401 0 

2010 0 4.936.973.567 0 

2011 485.466.804.222 22.101.255.463 21.97 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

 

e.Total Asset Turnover 

Tabel 443 

Total AssetTurnover  

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Sales Total Asset X 

2009 16370.910.787 16.370.910.787 0 

2010 26.725.192.433 26.725.192.433 0 

2011 1.301.283.445.488 1.301.283.445.488 0.37 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 
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4.1.2.3.4 Analisis Profitabilitas 

 Analisis profitabilitas disebut juga analisis rentabilitas yaitu 

analisis yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis profitabilitas adalah: 

 

a. Gross Profit Margin 

Tabel 4.45 

Gross Profit Margin 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Sales Cost of Good Sold Sales % 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 485.466.804.222 217.985.484.265 485.466.804.222 30.34 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

b. Basic Earning Power 

Tabel 4.46 

Basic Earning Power 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun EBIT Total Asset % 

2009 -5.997.505.643 16.370.910.787 -36.64 

2010 -4.828.775.381 26.725.192.433 -18.07 

2011 232.737.139.325 1.301.283.445.488 17.89 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT VALE 

INDONESIA Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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c. Net Profit Margin 

Tabel 4.47 

Net Profit Margin 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Net Income Sales % 

2009 -3.898.316.038 0 0 

2010 -4.069.548.689 0 0 

2011 177.475.279.701 485.466.804.222 36.56 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

d. Return on Asset 

Tabel 4.48 

Return on Asset 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Net Income Total Asset % 

2009 -3.898.316.038 16.370.910.787 -23.81 

2010 -4.069.548.689 26.725.192.433 -15.23 

2011 177.475.279.701 1.301.283.445.488 13.64 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 

2011 

 

e. Return on Equity 

Tabel 4.49 

Return on Equity 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

 

Tahun Net Income Net Worth % 

2009 -3.898.316.038 4.142.207.478 -94.11 

2010 -4.069.548.689 -1.331.479.481 305.64 

2011 177.475.279.701 1.158.626.307.737 15.31 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan Laporan Keuangan PT VALE 

INDONESIA Tbk Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 
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4.2 Pembahasan Kinerja Keuangan Industri Logam Mineral Lainnya 

   Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan perlu diadakan 

analisis laporan keuangan. Analisis tersebut meliputi analisis likuiditas, 

analisis leverage, analisis aktivitas, dan analisis aktivitas. 

   Berikut adalah tabel mengenai analisis laporan keuangan dari tiga 

perusahaan yang bergerak dalam industri Logam Mineral Lainnya. 
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Tabel 4.4950 

Analisis Laporan Keuangan Dari Tiga Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

PT. Aneka Tambang Tbk. PT Timah Tbk. 
PT. Central Omega 

Resources 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

A. Analisis 

Likuiditas 

Current 

Ratio (%) 
727.31 387.60 1064.23 294.13 323.67 325.70 92.52 17.77 911.02 

Quick 

Ratio (%) 
570.72 324.19 867.01 121.05 181.67 153.59 92.52 17.78 901.75 

Cash Ratio 

(%) 
371.03 218.17 658.97 371.03 218.17 658.91 18.80 16.46 745.72 

B. Analisis 

Leverage 

Debt Ratio  

(%) 
17.59 21.57 30.32 29.35 28.53 30.02 74.69 99.90 10.96 

Debt to 

Equity 

Ratio (%) 

27.45 27.50 42.79 31 43.92 57.49 295.20 -2005.22 12.31 

Time 

Interest 

Earned 

12 156 89 13 123 78 -5 6 4 

C. Analisis 

Aktivitas 

Inventory 

Turnover 
5.86 4.84 5.02 2.58 3.46 3.19 0 0 35.05 

Average 

Collection 

Period 

(hari) 

33.81 65.04 43.40 21.96 37.38 20.79 0 0 113.37 

Working 

Capital 

Turnover 

1.86 1.59 1.25 3.60 2.94 2.73 0 0 0.44 

Fixed 

Asset 

Turnover 

3.01 3.09 3.47 6.07 6.12 5.78 0 0 21.97 

Total Asset 

Turnover 
0.88 0.72 0.68 1.59 1.42 1.31 0 0 0.37 

D. Analisis 

Profitabilitas 

Gross 

Profit 

Margin 

13.75 33.59 29.26 14.96 23.07 22.55 32.51 31.92 30.34 

Basic 

Earning 

Power 

5.91 16.11 13.24 14.18 32.72 30.03 0 0 17.89 

Net Profit 

Margin 
6.94 19.15 18.63 4.07 11.37 10.25 0 0 36.56 

Return on 

Asset 
6.08 13.71 12.68 6.47 16.11 13.65 -23.81 -15.23 13.64 

Return on 

Equity 
7.41 12.48 17.90 6.82 24.81 26.15 -94.11 305.64 15.31 
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4.2.1  Analisis Likuiditas 

   Analisis likuiditas adalah analisis yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh 

tempo. Analisis likuiditas terdiri dari: 

a. Current Ratio 

Tahun 2009current ratio PT ANEKA TAMBANG Tbk. adalah 

727.31%. Perusahaan mampu menutupi atau menjamin hutang 

lancarnya. Di tahun 2010, current ratio turun menjadi 387.60% 

dikarenakan bertambahnya hutang lancar. Di tahun 2011current ratio 

naik menjadi 1064.23% dikarenakan berkurangnya hutang lancar. 

PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki current ratio sebesar 

294.13%, tahun 2010naik menjadi 323.67% dan di tahun 2011 

kembali naik menjadi 325.70%. Naiknyacurrent ratio ini disebabkan 

berkurangnya hutang lancar pada tahun-tahun tersebut. 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki current ratio sebesar 92.52%, tahun 2010turun menjadi 

17.78% dikarenakan bertambahnya hutang lancar dan tahun 

2011current rationaik menjadi 911.03%, hal ini disebabkan karena 

berkurangnya hutang lancar. 

b. Quick Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk pada tahun 2009 memiliki 

quickratio sebesar 570.72%. Tahun 2010 turun menjadi 324.19%, hal 

ini disebabkan bertmbahnya hutang lancar. Di tahun 2011quick ratio 

naik menjadi 867.01%. Naiknya quick ratio ini disebabkan 

berkurangnya hutang lancar pada tahun 2011. 

PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki quick ratio sebesar 

121.05%, tahun 2010naik menjadi 181.67% dan tahun 2011turun 

menjadi 153.59% hal ini disebabkan karena bertambahnya hutang 

lancar pada tahun 2011. 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki quick ratio sebesar 92.52%. Pada tahun 2010quick ratio 

turun menjadi 17.78%, kenaikan ini disebabkan bertambahnya hutang 
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lancar sehingga perusahaan tidak dapat menutupi atau menjamin 

hutang lancarnya. Di tahun 2011quick ratio naik menjadi 901.76% 

karena berkurangnya hutang lancar sehingga perusahaan dapat 

menutupi atau menjamin hutang lancarnya. 

c. Cash Ratio 

  PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki cash 

ratio sebesar 371.03% dan pada tahun 2010 turun menjadi 218.17% 

dikarenakan oleh bertambahnya hutang lancar. Pada tahun 2009 dan 

2010 kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan tidak dapat 

menutupi atau membayar hutang lancarnya. Di tahun 2011cash ratio 

naik menjadi 658.97% karena hutang lancar berkurang sehingga kas 

dan setara kas perusahaan dapat menutup atau membayar hutang 

lancarnya. 

 PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki cash ratio sebesar 

371.03%. Tahun 2010cash ratio turun menjadi 218.17% dan pada 

tahun 2011naik menjadi 658.97%. Hal ini disebabkan karena 

berkurangnya hutang lancar pada tahun 2011. 

 PT CENTRAL OMGEA RESOURCES. pada tahun 2009 

memiliki cash ratio sebesar 18.80% dan pada tahun 2010turun 

menjadi 16.46%, karena bertamnbahnya hutang lancar sehingga kas 

dan setara kas perusahaan tidak dapat menutupi atau mambayar 

hutang lancarnya. Di tahun 2011 cash rationaik menjadi 745.72%, 

karena berkurangnya hutang lancar, sehingga kas dan setara kas 

perusahaan dapat menutupi atau membayar hutang lancarnya. 

 

4.2.2  Analisis Leverage 

   Analisis leverage adalah analisis yang mengukur hingga sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang, atau analisis yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya. Rasio-rasio 

dalam analisis leverage adalah: 

a. Debt Ratio 
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PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki debt 

ratio17.59%, tahun 2010naik menjadi 21.57% dan tahun 2011 

kembali naik menjadi 30.32%. Karena jumlah hutang bertambah, 

menyebabkandebt ratio 2009,2010,2011 mengalami kenaikan karena 

jumlah aktiva bertambah. 

  PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki debt ratio 29.353%, 

tahun 2010turun jadi 28.53%. Pada tahun 2010 jumlah hutang 

mengalami kenaikan, tetapi mempengaruhi debt ratio karena jumlah 

aktiva bertambah. Di tahun 2011debt ratio naik menjadi 30.01% 

meskipun jumlah hutang bertambah dan jumlah aktiva bertambah.   

 PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki debt ratio 74.69%, tahun 2010naik menjadi 99.90% 

walaupun jumlah aktiva bertambah dan jumlah hutang bertambah. Di 

tahun 2011, debt ratio turun menjadi 10.96% walaupun jumlah hutang 

bertambah dan jumlah aktiva bertambah. 

b. Debt to Equity Ratio 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki debt to 

equity ratio21.45% dan pada tahun 2010naik menjadi 27.50% dan 

kemudian tahun 2011naik menjadi 42.79%. Debt to equity ratio untuk 

tiap tahunnya dapat dinaikan, hal ini disebabkan jumlah seluruh 

hutang bertambah dan jumlah modal bertambah. Dari persentase debt 

to equity ratio, modal yang dimiliki PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

pada tahun 2009, 2010, dan 2011belum dapat menjamin atau melunasi 

seluruh hutang perusahaan. 

PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki debt to equity ratio 

sebesar 31% dan pada tahun 2010naik menjadi 43.92% karena jumlah 

hutang bertambah dan jumlah modal berkurang. Di tahun 2011naik 

menjadi 57.49% karena jumlah hutang bertambah dan jumlah modal 

berkurang. 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki debt to equity ratio sebesar 295.20% dan pada tahun 2010 

turun menjadi -2005.22% dan pada tahun 2011naik menjadi 12.31%. 



 

 

81 

 

Debt to equity ratio untuk tahun 2011naik, hal ini disebabkan jumlah 

hutang pada tahun 2011 bertambah dan jumlah modal bertambah. 

c. Time Interest Earned 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki time 

interest earned sebesar 12 kali dan tahun 2010 naik menjadi 156 kali, 

hal ini disebabkan bertambahnya jumlah laba usaha dan berkurangnya 

jumlah beban bunga. Di tahun 2011, time interest earnedturun 

menjadi 89 kali karena jumlah laba usaha bertambah sedangkan 

jumlah beban bunga bertambah. 

PT TIMAH pada tahun 2009 memiliki time interest earned 

sebesar 13 kali dan tahun 2010 naik menjadi 123 kali. Hal ini 

disebabkan bertambahnya jumlah laba usaha dan nerkurangnya jumlah 

beban bunga. Di tahun 2011time interest earned turun menjadi 78 

kali, karena bertambahnya jumlah laba usahadan jumlah beban bung. 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki time interest earned sebesar -5 kali dan tahun 2010 naik 

menjadi 6 kali. Di tahun 2005 time interest earned turun menjadi 4 

kali, walaupun jumlah laba usaha dan beban bunga bertambah. Dari 

rasio time interest earned diketahui bahwa laba PT CENTRAL 

OMEGA RESOURCES Tbk pada tahun 2011 belum dapat 

melindungi para kreditur, karena beban bunga dapat dijamin oleh laba 

usaha. 

 

4.2.3  Analisis Aktivitas 

   Analisis aktivitas adalah analisis yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio-rasio dalam analisis 

aktivitas adalah: 

a. Inventory Turnover 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki 

inventory turnover5.87 kali, di tahun 2010 turun menjadi 4.84 kali. 

Pada tahun 2011 kembali naik menjadi 51.02%. Peningkatan ini 

berarti perputaran persediaan sangat cepatdan penjualan meningkat. 
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PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki inventory 

turnover2.58 kali. Walaupun jumlah persediaan terjual menurun, pada 

tahun 2010 naik menjadi 3.46 kali, hal ini disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah penjualan. Walaupun jumlah persediaan terjual 

bertambah, jumlah persediaan juga bertambah, sehingga pada tahun 

2011 kembali turun menjadi 3.19 kali. Penurunan ini berarti 

perputaran persediaan sangat lambat. 

CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki inventory turnover0 kali, tahun 2010 tetap menjadi 0  kali, 

hal ini berarti karenaperusahaan tidak mempunyai persediaandan 

penjualan juga 0. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya persediaan, 

dan tahun 2011 kembali naik menjadi 35.05 kali, berarti penjualan 

pada tahun 2011 berjalan dengan cepat dan persediaan bertambah. 

b. Average Collection Period 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki periode 

pengumpulan piutang selama 33.81 hari, tahun 2010 naik menjadi 

65.04 hari, pertambahan waktu ini disebabkan oleh piutang yang 

bertambah walaupun penjualan per hari bertambah, dan tahun 2011 

turun menjadi 43.40 hari, walaupun turun tetapi tetap saja secara 

keseluruhan perusahaan dalam waktu pengumpulan piutangnya 

mengalami penambahan waktu. 

 PT TIMAH  Tbk. pada tahun 2009 memiliki periode 

pengumpulan piutang selama 21.96 hari, tahun 2010 bertambah 

menjadi 37.38 hari, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah 

piutang, dan di tahun 2011 periode pengumpulan piutang berkurang 

menjadi 20.79 hari, hal ini disebabkan jumlah piutang yang berkurang.    

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki periode pengumpulan piutang selama 0 hari, tahun 

2010tetap0 hari, hal ini disebabkan oleh tidak adanya piutang, dan di 

tahun 2011 periode pengumpulan piutang bertambah menjadi 113.37 

hari, perusahaan dapat menaikan perputaran pituang nya di karenakan 

sudah tersedianya piutang dan juga penjualan per harinya. 
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c. Working Capital Turnover 

Working capital turnover PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

cenderung lambat dan tiap tahun mengalami penurunan, hal ini 

disebabkan jumlah aktiva lancar yang bertambah setiap tahun. 

Working capital turnover PT ANEKA TAMBANG Tbk. dari tahun 

2009 sampai dengan 2011 adalah 1.86 kali, 1.59 kali, dan 1.26 kali. 

Working capital turnover PT TIMAH Tbk. cenderung lambat dan 

tiap tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan jumlah aktiva 

lancar yang bertambah setiap tahun. Working capital turnover PT 

TIMAH Tbk. dari tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah 3.60 kali, 

2.94 kali, dan 2.73 kali. 

 Untuk PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. tahun 

2009 memiliki working capital turnover sebesar 0 kali, tahun 

2010working capital turnovernya tetap sebesar0 kali, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya penjualan. Ditahun 2011, working 

capital turnover naik menjadi 0.45 kali, hal ini disebabkan oleh 

adanya penjualan. 

d. Fixed Asset Turnover 

PT ANEKA TAMBANG Tbk. pada tahun 2009 memiliki 

perputaran aktiva tetap 3.01 kali, tahun 20103.09 kali, dan tahun 

20113.47 kali. Perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan tiap 

tahunnya, hal ini disebabkan volume penjualan meningkat tiap tahun. 

PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 memiliki perputaran aktiva 

tetap 6.07 kali, tahun 2010naik menjadi 6.12 kali. Hal ini disebabkan 

penambahan aktiva tetap. Di tahun 2011 perputaran aktiva tetap 

mengalami penurunan menjadi 5.77 kali, dalam tahun 2011 adanya 

penurunan aktiva tetap karena di tahun ini peningkatan net fixed aset. 

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. pada tahun 2009 

memiliki perputaran aktiva tetap 0 kali, tahun 2010 0 kali, dan tahun 

201121.97 kali. Perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan pada 

tahun 2011, hal ini disebabkan volume penjualan meningkat pada 

tahun 2011. 
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e. Total Asset Turnover 

Perputaran total aktiva PT ANEKA ANTAM Tbk. pada tahun 

2009 adalah 0.88 kali, tahun 2010 turun menjadi 0.72 kali karena 

jumlah seluruh aktiva bertambah cukup besar. Pada tahun 2011 

perputaran total aktiva turun menjadi 0.69 kali. Penurunan ini relatif 

kecil karena meskipun penjualan meningkat tetapi jumlah aktiva juga 

bertambah.   

Perputaran total aktiva PT TIMAH Tbk. pada tahun 2009 adalah 

1.59 kali, tahun 2010 turun menjadi 1.14 kali karena jumlah seluruh 

aktiva bertambah cukup besar. Pada tahun 2011 perputaran total 

aktiva turun menjadi 1.33 kali. Penurunan ini relatif kecil karena 

meskipun penjualan meningkat tetapi jumlah aktiva juga bertambah.   

Perputaran total aktiva PT CENTRAL OMEGA RESOURCES 

Tbk. pada tahun 2009 adalah 0 kali, tahun 2010tetap 0 kali karena 

tidak adanya penjualan. Pada tahun 2011 perputaran total aktiva naik 

menjadi 0.37 kali,hal ini disebabkan pada tahun 2011 terjadinya 

penjualan.  

 

4.2.4  Analisis Profitabilitas 

   Analisis profitabilitas adalah analisis yang mengukur efektivitas 

manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi perusahaan. Rasio-rasio dalam analisis profitabilitas adalah: 

a. Gross Profit Margin 

Pada tahun 2009 PT ANEKA TAMBANG Tbk., memiliki gross 

profit margin sebesar 13.75%, artinya perusahaan mampu 

mendapatkan laba kotor sebesar 13.75% dari penjualan. Pada tahun 

2010gross profit margin naik menjadi 33.59%, hal ini disebabkan oleh 

peningkatan volume penjualan yang cukup tinggi walaupun harga 

pokok penjualan bertambah. Di tahun 2005 gross profit margin turun 

menjadi 29.26%. Meskipun penjualan meningkat tapi dengan 

bertambahnya harga pokok penjualan yang cukup tinggi 
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mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

kotor dari penjualan jadi menurun.    

 Pada tahun 2009 PT TIMAH Tbk., memiliki gross profit margin 

sebesar 14.95%, artinya perusahaan mampu mendapatkan laba kotor 

sebesar 14.95% dari penjualan. Pada tahun 2010gross profit margin 

naik menjadi 23.07%, hal ini disebabkan oleh peningkatan volume 

penjualan yang cukup tinggi walaupun harga pokok penjualan 

bertambah. Di tahun 2011gross profit margin turun menjadi 22.55%. 

Meskipun penjualan meningkat tapi dengan bertambahnya harga 

pokok penjualan yang cukup tinggi mengakibatkan kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba kotor dari penjualan jadi 

menurun.    

Pada tahun 2009 PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk., 

memiliki gross profit margin sebesar 0%, artinya perusahaan mampu 

mendapatkan laba kotor sebesar 0% dari penjualan. Pada tahun 2010 

gross profit margin tetap sebesar0%, dan di tahun 2011gross profit 

marginnaik menjadi 55.09%. Hal tersebut disebabkan adanya 

penjualan dengan timbulnya juga harga pokok penjualan 

mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

kotor dari penjualan jadi meningkat. 

b. Basic Earning Power 

Pada tahun 2009, aktiva yang dimiliki PT ANEKA TAMBANG 

Tbk. mampu menciptakan basic earning power sebesar 5.91%, tahun 

2010 dapat ditingkatkan menjadi 16.11%, hal ini disebabkan naiknya 

laba usaha perusahaan. Namun di tahun 2011 laba usaha kembali 

turun sehingga basic earning power perusahaan pun mengalami 

penurunan, yakni menjadi 13.24%. 

Pada tahun 2009, aktiva yang dimiliki PT TIMAH Tbk. mampu 

menciptakan basic earning power sebesar 14.18%, tahun 2010 dapat 

ditingkatkan menjadi 32.71%, hal ini disebabkan naiknya laba usaha 

perusahaan. Namun di tahun 2011 laba usaha kembali turun sehingga 
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basic earning power perusahaan pun mengalami penurunan, yakni 

menjadi 30.04%. 

Pada tahun 2009, aktiva yang dimiliki PT ULTRAJAYA MILK 

INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. mampu menciptakan 

basic earning power sebesar -36.64%, tahun 2010 laba usaha 

mengalami kenaikan, aktiva mengalami kenaikan lebih besar dari pada 

laba usaha sehingga basic earning powernya naik menjadi -18.06%, 

dan di tahun 2011 laba usaha kembali naik sehingga basic earning 

power perusahaan pun mengalami kenaikan, yakni menjadi 17.89%. 

c. Net Profit Margin 

Pada tahun 2009 PT ANEKA TAMBANG Tbk. mampu 

mendapatkan net profit margin sebesar 6.94% dari penjualan, tahun 

2010 dapat ditingkatkan menjadi 19.15%, hal ini disebabkan karena 

perusahaan mampu meningkatkan laba bersih pada tahun tersebut. 

Untuk tahun 2011net profit margin menurun menjadi 18.63%, hal ini 

disebabkan karena laba bersih perusahaan menurun. 

 Pada tahun 2009 PT TIMAH Tbk. mampu mendapatkan net profit 

margin sebesar 4.07% dari penjualan, tahun 2004 naik menjadi 

11.38%, dan di tahun 2011net profit margin kembali turun menjadi 

10.25%, hal ini disebabkan karena laba bersih perusahaan menurun. 

Pada tahun 2009CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. mampu 

mendapatkan net profit margin sebesar 0% dari penjualan, tahun 

20100%, hal ini disebabkan karena tidak ada penjualan, tetapi pada 

tahun 2011 terdapat penambahan jumlah penjualan sehingga di tahun 

2011net profit margin kembali naik menjadi 36.56%. 

d. Return on Asset 

Pada tahun 2009 PT ANEKA TAMBANG Tbk. memiliki return 

on asset6.08% artinya bahwa perusahaan mampu memperoleh laba 

bersih dari aktiva sebesar 6.08%. Tahun 2010 perusahaan mampu 

memperoleh laba bersih dari aktiva sebesar 13.71%. Meningkatnya 

return on asset karena laba bersih perusahaan dapat ditingkatkan pada 
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tahun tersebut. Untuk tahun 2011return on asset menurun menjadi 

12.68%, hal ini disebabkan karena laba bersih perusahaan menurun. 

Pada tahun 2009 PT TIMAH Tbk. memiliki return on asset6.46% 

artinya bahwa perusahaan mampu memperoleh laba bersih dari aktiva 

sebesar 6.46%. Tahun 2010naik menjadi 16.12%, dan di tahun 

2011return on asset kembali turun menjadi menjadi 13.65%, hal ini 

disebabkan karena laba bersih perusahaan menurun. 

Pada tahun 2009 PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

memiliki return on asset-12.81% artinya bahwa perusahaan mampu 

memperoleh laba bersih dari aktiva sebesar -12.817%. Tahun 2010 

turun menjadi 15.23%, dan di tahun 2005 return on asset naik menjadi 

menjadi 13.63%, hal ini disebabkan laba bersih perusahaan 

bertambah. 

e. Return on Equity 

Pada tahun 2009 PT ANEKA TAMBANG Tbk. memiliki returnon 

equity7.42%, artinya perusahaan memperoleh laba bersih dari modal 

sebesar 7.42%. Tahun 2011 perusahaan mampu memperoleh laba 

bersih dari modal sebesar 17.48%. Meningkatnya return on equity 

karena laba bersih perusahaan dapat ditingkatkan pada tahun tersebut. 

Untuk tahun 2011return on equitynaik menjadi 17.90%, hal ini 

disebabkan karena laba bersih perusahaan meningkat. 

Pada tahun 2009 PT TIMAH Tbk. memiliki return on equity6.82% 

artinya bahwa perusahaan mampu memperoleh laba bersih dari aktiva 

sebesar 6.82%. Tahun 2010naik menjadi 24.81%, dan di tahun 

2011return on equity kembali naik menjadi menjadi 26.15%. 

Pada tahun 2009 PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

memiliki return on equity-94.11% artinya bahwa perusahaan mampu 

memperoleh laba bersih dari aktiva sebesar -94.11%. Tahun 2010naik 

menjadi 305.64%, di tahun 2005 return on equity naik menjadi 

menjadi 15.31%, hal ini disebabkan laba bersih perusahaan 

bertambah. 
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4.3   Manfaat Analisis Rasio Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Analisis rasio laporan keuangan sangat bermanfaat untuk penialian 

kinerja keuangan perusahaan. Dengan diadakannya analisis terhadap 

laporan keuangan maka prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan 

tersebut dapat diketahui, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

 Untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami peningkatan atau 

bahkan penurunan kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan rasio-

rasio keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya 

perbandingan rasio-rasio keuangan dari tahun sebelumnya maka dapat 

diketahui kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau 

bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Perusahaan juga 

bisa membandingkannya dengan rasio keuangan perusahaan lain yang 

bergerak di bidang yang sama. Dengan adanya perbandingan rasio 

keuangan dengan perusahaan lain yang sama, maka perusahaan akan 

mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaannya lebih baik atau 

bahkan lebih baik dari perusahaan lain. 

 Berdasarkan analisis rasio laporan keuangan maka akan dapat 

membantu manajemen untuk memhami kinerja keuangan perusahaan 

sehinggadapat dijadikan acuan dalam mengatasi kondisi keuangan dimasa 

yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

5.1.1  Analisis Rasio Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan 

Kelompok Industri Logam Mineral Lainnya. 

   Analisis rasio laporan keuangan pada Industri Logam Mineral 

Lainnya telah dilaksanakan secara efektif, hal ini terlihat dari perusahaan 

Industri Logam Mineral Lainnya dalam menganalisis laporan keuangannya 

menggunakan metode analisis horizontal (dinamis) yaitu metode analisis 

yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 

beberapa periode baik intra perusahaan maupun antar perusahaan sehingga 

dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

 

5.1.2  Kinerja Keuangan Berdasarkan HasilAnalisis Rasio Laporan 

Keuangan pada Kelompok Industri Logam Mineral Lainnya. 

   Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Industri Logam 

Mineral Lainnya maka analisis yang digunakan adalah: 

1. Analisis Likuiditas 

Analisis likuiditas, meliputi cash ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

Dari ketiga perusahaan pada tahun 2009, 2010, dan 2011 dapat 

dinyataka baik, karena current ratio setiap tahunnya mengalami 

kenaikan, sehingga aktiva lancar perusahaan dapat  menjamin hutang 

lancarnya. Sementara itu untuk quick ratio dan cash ratiowalaupun 

mengalami penurunan,  pada tahun 2010tetapi dapat meningkat lagi 

pada tahun 2011 sehinggaquick ratio dan cash ratio dapat menjamin 

hutang lancarnya. 

2. Analisis Leverage 

 Debt ratio, debt to equity ratio, dan time interest earned termasuk ke 

dalam kelompok analisis leverage.Berdasarkan hasil analisis liverage 

ketiga perusahaan dinyatakan baik untuk debt ratio dan debt to equity. 

Karena rasio-rasionya di bawah 100%, sehingga aktiva maupun modal 
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dapat menjamin hutang perusahaan. Komposisi modal lebih besar dari 

pada aktiva, sehingga modal perusahaan dapat menjamin hutang 

perusahaan. Sementara itu time interest earned, menunjukkan di 

bawah 100% sehingga resiko laba usaha perusahaan tidak dapat 

memnuhi kewajiban pembayaran bungan pinjaman di masa yang akan 

datang lebih besar. Namun demikian perusahaan masih dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran bungan pinjaman.  

3. Analisis Aktivitas 

Analisis aktivitas meliputi inventory turnover, average collection 

period, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset 

turnover. Analisis aktivitas perusahaan dalam hal perputaran 

persediaan dinyatakan baik walaupun kondisinya naik turun, tetapi 

perputaran persediaan berjalan cepat. Sementara itu untuk periode 

pengumpulan piutang, diyakancukup baik khususnya dalam hal 

penagihan piutangnya walaupundalam tahun 2010 mengalami 

peningkatan dalam pengumpulan piutangnya. Working capital 

turnover kurang baik karena tiap tahun mengalami penurunan. 

Perputaran aktiva tetap perusahaan kurang baik karena walaupun 

mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi perputaran aktiva 

berjalan lambat. Perputaran total aktiva perusahaan kurang baik 

karena perputarannya lambat, walaupun perusahaan memiliki 

kemampuan untuk menjual lebih besar daripada aktiva yang dimiliki.  

4. Analisis Profitabilitas 

Analisis profitabilitas meliputi gross profit margin, basic earning 

power, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Pada 

dasarnya perusahaanmemiliki analisis profitabilitas yang baik, karena 

perusahaan ini selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan 

sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan modal. 
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5.1.3  Manfaat Analisis Lasio laporan Keuangan untuk MenilaiKinerja 

Keuangan Perusahaan padaIndustri Logam MineralLainnya. 

   Berdasarkan keterangan-keterangan pada bagian kinerja keuangan 

perusahaan berdasarkan hasil analisis rasio laporan keuangan perusahaan 

kelompok perusahaan logam mineral lainnya. Hasil analisis rasio 

keuangan ternyata sangat bermanfaat untuk membantu manajemen dalam 

menilai kinerja keuangan perusahaan untuk tahun sekarang lebih baik 

daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian kajian ini dapat dijadikan 

referensi bagi  perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam industri 

yang sama.  

  

5.2  Saran 

   Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran untuk 

perusahaan-perusahaan logam mineral lainnya adalah sebagai berikut: 

1. PT ANEKA TAMBANG Tbk. 

Pada tahun 2009, 2010, dan 2011 perusahaan memiliki current ratio 

dan quick ratio yang terlalu besar, hal ini menunjukkan adanya aktiva 

lancar yang menganggur. Oleh karena itu perusahan sebaiknya 

melakukan pengelolaan yang lebih efektif terhadap aktiva lancar. 

Begitu juga dengan periode pengumpulan piutang, perputaran modal 

kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva sangat 

lambat, oleh karena itu sebaiknya pengelolaan piutang, modal kerja, 

aktiva tetap, dan total aktiva perusahaan dilakukan secara efektif dan 

efisien. 

2. PT TIMAH Tbk.  

Pada tahun 2009, 2010, dan 2011 perusahaan memiliki current ratio 

dan quick ratio yang cukup besar, hal ini menunjukkan adanya aktiva 

lancar yang menganggur. Oleh karena itu perusahan sebaiknya 

melakukan pengelolaan yang lebih efektif terhadap aktiva lancar. 

Begitu juga dengan periode pengumpulan piutang, perputaran modal 

kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva sangat 

lambat, oleh karena itu sebaiknya pengelolaan piutang, modal kerja, 
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aktiva tetap, dan total aktiva perusahaan dilakukan secara efektif dan 

efisien. 

 

3. PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. 

Pada tahun 2009 dan 2010, perusahaan memiliki quick ratio dan cash 

ratio, yang terlalu kecil, hal ini menunujukkan aktiva lancar setelah 

dikurangi persediaan serta kas dan setara kas perusahaan tidak dapat 

menjamin hutang lancarnya. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan 

berusaha untuk meminimalkan jumlah hutang lancarnya. Perusahaan 

memiliki debt to equity ratio yang besar, yang artinya jumlah seluruh 

modal perusahaan tidak dapat menjamin seluruh hutangnya. Oleh 

karena itu sebaiknya perusahaan berusaha untuk meminimalkan 

jumlah hutangnya. Begitu juga dengan perputaran persediaan yang 

sangat lambat, manajemen harus mengontrol modal yang ada pada 

persediaan agar perputaran persediaan dapat dipercepat. Perputaran 

modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva 

sangat lambat, oleh karena itu sebaiknya, modal kerja, aktiva tetap, 

dan total aktiva perusahaan dilakukan secara efektif dan efisien. 
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