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ABSTRAK 
 
 

PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI 
KINERJA PERUSAHAAN 

(Studi Survei Pada Beberapa Perusahaan Semen) 
 

Laporan keuangan merupakan suatu data yang dapat memberikan 
gambaran dan informasi-informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan 
pada suatu saat tertentu atau pada suatu periode tertentu.Laporan keuangan 
dianalisis untuk mengetahui apa arti dari angka-angka yang tercantum dalam 
laporan keuangan tersebut sehingga bermanfaat bagi pemakainya, dan hasil 
analisa tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun skripsi ini dengan judul 
“Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Perusahan”. Tujuan 
dari penyusunan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan analisis 
laporan keuangan pada beberapa Perusahaan Semen di Indonesia (2) untuk 
mengetahui kinerja pada beberapa Perusahaan Semen di Indonesia (3) untuk 
mengetahui manfaat  analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan.  

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan-Perusahaan Semen sebagai 
objek penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah  PT Semen Cibinong 
Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

Penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan metode survei. 
Data yang digunakan adalah data sekunder.  

Berdasarkan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa (1) analisis laporan 
keuangan dilaksanakan dengan menggunakan analisis rasio. (2) PT Semen Gresik 
Tbk memiliki kinerja yang lebih baik, diikuti oleh PT Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk yang kinerjanya cukup baik, dan PT Semen Cibinong yang 
kinerjanya kurang baik. (3) Hasil analisis laporan keuangan membantu 
manajemen dalam menilai kinerja perusahaan yang sangat bermanfaat bagi 
pengambilan keputusan perusahaan. 

Saran yang diberikan oleh penulis kepada PT Semen Cibinong Tbk adalah 
supaya perusahaan meminimasi COGS, mengoptimalkan asset dan modal yang 
ada. Untuk PT Semen Gresik Tbk adalah agar dapat mengurangi hutang 
lancarnya, mengurangi COGS untuk meningkatkan keuntungan karena penjualan 
naik setiap tahunnya. Untuk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk adalah supaya 
mengurangi hutang lancarnya karena kenaikan tidak sebanding dengan kas dan 
sertara kas, supaya perputaran persediaan tidak lambat dengan cara mengontrol 
modal yang ada pada persediaan, juga perusahaan harus memanfaatkan aktiva 
tetap dan total aktiva dengan efisien dan efektif. 
 
 
 
 
 
 




