
 

 

ABSTRAK 

 

Dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif 

perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan manajemen keuangan dengan baik 

agar setiap kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan lebih efektif 

dan efisien. Selain manajemen yang baik perusahaan juga memerlukan analisis 

laporan keuangan untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan yang 

berguna bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan lain seperti 

pemilik perusahaan, manajer, kreditor, investor, dan pemerintah. Melalui analisis 

rasio laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui perubahan posisi dan 

kinerja keuangan perusahaan untuk beberapa periode agar manajemen dapat 

mengetahui trend atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan. 

Analisis rasio laporan keuangan merupakan analisis yang paling sering 

digunakan dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Menurut Munawir 

(2004;70) bahwa analisis rasio laporan keuangan yang lazim digunakan adalah 

analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

Objek penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

tinjauan atas analisis rasio likiuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas pada 

laporan keuangan PT. Sintas Kurama Perdana yang berlokasi di Jl. Jenderal 

Ahmad Yani No. 39 Cikampek. Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan tujuan 

untuk mengetahui penyajian laporan keuangan PT. Sintas Kurama Perdana dan 

untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan menggunakan analisis rasio laporan 

keuangan untuk periode 2002 sampai 2006.Adapun metode penelitian dalam 

menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dan penelitian kepustakaan (library research). 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwa penyajian laporan keuangan PT. Sintasa Kurama Perdana memenuhi 

standar yang telah ditetapkan SAK. Laporan neracanya berbentuk skontro 

sehingga mudah dipahami dan diperbandingkan. Laporan laba ruginya berbentuk 

multiple step sehingga pemisahan penghasilan dan bebannya terperinci. Laporan 

perubahan ekuitasnya dilihat dengan cara mengurangi aktiva terhadap 

kewajibannya. Laporan arus kasnya terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk penilaian rasio laporan keuangan periode 

2002 sampai 2006 pada PT. Sintas Kurama Perdana kondisi likuiditas perusahaan 

dalam keadaan likuid, kondisi solvabilitas perusahaan mengalami fluktuasi 

meningkat, rasio profitabilitas perusahaan mengalami penurunan yang cukup 

besar dan kondisi aktivitas perusahaan cukup baik. 

Adapun saran penulis untuk perusahaan tersebut salah satunya adalah 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang dari tahun ke tahun semakin 

menurun, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan pemasarannya agar tercapai 

laba yang lebih optimal. 

 

 


