
ABSTRAK 
 

Laporan keuangan merupakan salah satu produk akhir dari proses 
akuntansi yang bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai alat bantu bagi 
manajemen dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak intern (manajemen, 
pemilik perusahaan, karyawan) maupun pihak ekstern (investor, kreditur, 
pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat). Bagi pihak intern laporan 
keuangan digunakan sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik 
perusahaan, hal ini dapat digambarkan dalam bentuk efektifitas kinerja dan 
efisiensi operasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan bagi pihak 
ekstern laporan keuangan digunakan sebagai alat pertimbangan bagi proses bisnis 
dengan pihak perusahaan. Bagi pemerintah laporan keuangan digunakan sebagai 
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan penetapan kebijakan ekonominya. 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada PT. Kereta Api 
(Persero) adalah untuk mengetahui kememadaian pelaksanaan analisis laporan 
keuangan, tingkat kesehatan kinerja khususnya kinerja keuangan, dan untuk 
mengetahui sejauhmana analisis laporan keuangan bermanfaat dalam menilai 
kinerja keuangan perusahaan.  

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 
adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan 
data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan 
menganalisanya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas 
objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Metode ini 
memusatkan pada pemecahan masalah aktual dengan tujuan untuk membuat 
deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk menguji hipotesis yang ada 
digunakan pengukuran dengan skala Likert dengan objek pengukuran ketiga 
variabel yang menjadi dasar penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan analisis laporan keuangan di PT. Kereta Api (Persero) telah 
dilaksanakan secara sangat memadai, hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya 
semua syarat kualitatif maupun syarat kuantitatif bagi seorang analis sebelum 
melaksanakan tugas penelitian. Tingkat kesehatan kinerja keuangan PT. Kereta 
Api (Persero) selama lima periode mulai dari tahun 2002 s/d tahun 2006 dapat 
dilihat dari hasil analisis rasio yang meliputi : ROE dengan rata-rata skor 
0,2426%, ROI yang mencapai rata-rata skor 1,158%, Cash Ratio dengan rata-rata 
skor118,72%, Current Ratio yang mencapai rata-rata skor 216,122%, Collection 
Periods dengan rata-rata skor 24,4 hari, Inventory Turnover yang mencapai rata-
rata skor 38 hari, Total Asset Turnover dengan rata-rata skor 64,53%, dan ratio 
Total Equity Terhadap Total Asset yang mencapai rata-rata skor 60,96%. Jika 
dilihat dari rata-rata skor total semua ratio berdasarkan Keputusan Menteri 
BUMN No 100/MBU/2002, PT. Kereta Api (Persero) bisa dikatakan baik pada 
poin kinerja keuangan. 

Sedangkan manfaat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja 
keuangan yang dirasakan oleh PT. Kereta Api (Persero) yang didasarkan pada 
hasil pengolahan data menggunakan skala Likert yang menghasilkan angka 
interpretasi skor sebesar 96,7%, artinya hipotesis diterima dengan interpretasi 
sangat bermanfaat. 


