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ABSTRAK 

 

 Laporan keuangan merupakan suatu data yang dapat memberikan gambaran dan 
informasi mengenai keadaan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan 
keuangan dapat membantu investor dan para pelaku pasar modal lainnya dalam 
mengidentifikasi keadaan suatu perusahaan. Salah satu alat analisis atas laporan 
keuangan dengan menggunakan analisis rasio. 
 Laporan keuangan dianalisis untuk mengetahui apa arti dari angka-angka yang 
tercantum dalam laporan keuangan tersebut, sehingga bermanfaat bagi para pemakainya. 
Selain itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui prestasi keuangan tiap 
tahunnya dan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.  
 Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Analisis 
Laporan Keuangan dalam Bentuk Rasio untuk membandingkan Kinerja 
Perusahaan.” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknik 
analisis bentuk rasio dalam membandingkan kemampuan atau kinerja suatu perusahaan 
dengan perusahaan lainnya yang sejenis dari tahun ke tahunnya.   
 Data yang digunakan adalah data sekunder. Dari membandingkan ketiga 
perusahaan ini dapat ditentukan perusahaan mana yang lebih baik melebihi stabil 
dibanding lainnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan selama jangka waktu 3 tahun 
kinerja perusahaan yang paling baik adalah PT. Alfa Retailindo Tbk dan PT.Ramayana 
Lestari Sentosa Tbk yang memilik kinerja yang sangat baik, PT. Matahari Putra Prima, 
PT.Mitra Adiperkasa memiliki kinerja yang cukup baik, dan PT. Hero Supermarket, 
PT.Metro Supermarket dan PT.Rimo Catur Lestari yang memiliki kinerja kurang baik. 
 Saran yang dapat diberikan penulis pada PT. Alfa Retailindo Tbk meminimalkan 
jumlah hutang lancarnya dan melakukan pengelolaan aktiva secara efektif. PT. Hero 
Supermarket Tbk, PT.Metro Supermarket dan PT. Rimo Catur Lestari hendaknya 
meminimalkan jumlah hutang lancarnya dan memanfaatkan perputaran modal kerja, 
aktiva tetap dan total aktiva secara lebih efektif dan efesien. PT. Matahari Putra Prima 
Tbk, meminimalkan jumlah hutang dan menekan beban-beban, mengontrol modal yang 
ada pada persediaan dan memanfaatkan aktiva tetap dan total aktiva yang efektif dan 
efesien. PT.Mitra Adiperkasa meminimalkan jumlah hutangnya dan melakukan 
pengelolaan terhadap aktivitas sumber daya secara efektif dan efesien. PT.Ramayana 
hendaknya melakukan pengelolaan terhadap aktivitas sumber daya secara efektif dan 
efesien. Sehingga dapat meningkatkan penjualan. 
 

 

 

 

 

 

 

 


