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ABSTRAK 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

KEUANGAN 

( Studi kasus pada PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung ) 

 
Laporan keuangan secara umum dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

pemakai, diantaranya bagi manajemen sebagai alat pertanggungjawaban 
manajemen kepada pemilik serta menggambarkan tingkat efisiensi dan prestasi 
manajer dalam mengelola aktivitas perusahaan. Laporan keuangan tersebut 
dianalisis untuk mengetahui sejauh mana prestasi perusahaan yang telah dicapai 
dari periode ke periode. Hasil analisis tersebut dapat digunakan pula sebagai salah 
satu pertimbangan manajemen dalam upaya menilai tingkat kesehatan kinerja 
perusahaan khususnya pada aspek keuangannya. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis menuangkannya dalam 
skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja 
Keuangan”. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 
mengatahui pelaksanaan analisis laporan keuangan dan untuk mengatahui kinerja 
keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan pada PDAM Tirta Raharja Kabupaten 
Bandung yang berlokasi di jalan Kolonel Masturi KM 3 Cimahi 40511. Metode 
penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analistis yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai data sehingga dapat menghasilkan 
informasi yang berguna dalam menganalisis suatu masalah. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan adalah studi lapangan (field research) melalui wawancara 
dan observasi serta studi kepustakaan (library research). 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan analisis laporan keuangan di PDAM Tirta Raharja Kabupaten 
Bandung mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah 
Nomor: 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air 
Minum. Penilaian kinerja perusahaan yang berpedoman pada SK Menteri Dalam 
Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dapat 
dilihat dari hasil analsis rasio yang meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 
Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas. Rasio likuiditas perusahaan sangat buruk 
karena nilainya berada di bawah 1. Untuk rasio solvabilitas, rasio Profitabilitas 
dan Rasio Aktivitas pada tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun-tahun 
sebelumnya dan berada dalam kategori sangat  baik. Secara keseluruhan hasil 
kinerja keuangan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung tahun 2002 
dikategorikan kurang, tahun 2003 dapat dikatakan cukup, dan untuk tahun 2004 
kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kelemahan di dalam 
perusahaan, oleh karena itu saran yang diberikan penulis agar perusahaan dapat 
memperbaiki kondisi perusahaan diantaranya yaitu perusahaan sebaiknya 
memperbaiki pipa-pipa distribusi dan mengganti jaringan distribusi yang sudah 
usang, kepada pelanggan yang menunggak dan Pemkot Cimahi harus dilakukan 
penagihan, selain itu perusahaan juga harus dapat mengurangi pinjaman 
luarnegerinya agar beban bunga perusahaan tidak terlalu berat. 


