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ABSTRAK 
 

Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, setiap 
perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk setiap 
kegiatannya. Keputusan yang diambil hendaknya tidak menyimpang dari tujuan 
perusahaan yang salah satunya adalah memperoleh laba. Dasar pengambilan 
keputusan adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dan 
kinerja perusahaan. Untuk dapat mengambil keputusan, laporan keuangan tersebut 
harus terlebih dahulu dikaji dan dianalisis. Melalui pengkajian dan penganalisaan 
laporan keuangan, dapat diketahui informasi mengenai perkembangan perusahaan 
maupun posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Hasil analisis 
tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan manajemen dalam 
upaya menilai tingkat kesehatan kinerja perusahaan khususnya dalam aspek 
keuangannya. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis menuangkannya dalam 
skripsi yang berjudul “Manfaat penerapan analisis laporan keuangan dalam 
menilai kinerja perusahaan”. 

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektivitas pelaksanaan analisis laporan keuangan, tingkat kinerja keuangan 
perusahaan dan sejauh mana analisis laporan keuangan bermanfaat dalam menilai 
kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis 
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) 
dan studi kepustakaan (Library Research). 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan analisis laporan keuangan pada PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. cukup efektif dilihat dari ketentuan-ketentuan yang dipenuhi 
seperti kualifikasi pelaku analisis, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan, laporan tertulis atas analisis dan perbandingan 
dengan kinerja masa lalu. Tingkat kesehatan kinerja PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk selama 5 periode dapat dilihat dari hasil analisis rasio yang 
meliputi ROE mencapai rasio rata-rata sebesar 41,16%,  ROI dengan rata-rata     
13, 44 %, Cash Ratio dengan rasio rata-rata sebesar 50, 05 %, Current Ratio 
dengan rasio rata-rata sebesar 84, 05 %, Collection Period mencapai rasio rata-
rata sebesar 41 hari, Inventory Turnover dengan rasio rata-rata sebesar 2 hari, 
Total Asset Turnover mencapai rasio rata-rata sebesar 55,5 % dan Equity to Total 
Asset mencapai rasio rata-rata sebesar 40,1 % dengan demikian tingkat kesehatan 
kinerja perusahaan dinilai kurang sehat dengan skor rata-rata sebesar 58,8 dengan 
penilaian BBB / kurang sehat. Hal ini disebabkan jumlah kewajiban lancar yang 
harus dipenuhi perusahaan lebih besar daripada jumlah aktiva lancar yang dimiliki 
perusahaan Dengan kata lain kinerja PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dinilai 
kurang sehat. 

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa analisis laporan keuangan bermanfaat dalam menilai kinerja perusahaan.  


