
 

ABSTRAK 
 

Salah satu tujuan perusahaan adalah tujuan komersial yaitu tujuan untuk memperoleh 
laba. Laba merupakan salah satu faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan dan sebagai 
ukuran efektifitas kinerja perusahaan. Suatu tujuan akan tercapai jika suatu perusahaan 
dikelola dengan baik sehingga dapat berjalan dengan yang diharapkan, itu berarti bahwa 
penetapan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat merupakan salah satu hal 
yang sangat penting. Media yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan 
keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba  melakukan  penelitian dengan judul 
”Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja pada Kelompok Industri Farmasi 
dari tahun 2004-2007”. Yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan 
pada kelompok industri  farmasi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu :PT. 
Darya-Varia Laboratoria Tbk, PT. Indofarma Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Kalbe Farma 
Tbk, PT. Merck Tbk, PT. Pyridam Farma Tbk, PT. Schering-Plough Indonesia Tbk dan PT. 
Bristol-Myers Squibb Tbk. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mengetahui 
efektivitas pelaksanaan analisis laporan keuangan, tingkat kesehatan kinerja keuangan 
perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan adalah ”Baik atau Tidaknya Kinerja pada Kelompok 
Industri Farmasi dinilai dari Analisis Laporan Keuangan”. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptifanalitis yang bertujuan untuk memberikan gambar yang jelas mengenai data 
sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk menganalisis suatu masalah. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan  (Field Research) dan 
Penelitian Kepustakaan (Library Research) . 

Berdasarkan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja terbaik bila dilihat dari 
Rasio Likuiditas pada tahun 2004 dimiliki oleh PT. Darya Varia Laboratoria Tbk. Sedangkan 
pada tahun 2005 sampai pada tahun 2007 kinerja terbaik dimiliki oleh PT. Merck Tbk karena 
tingkat rasio likuiditasnya memiliki kenaikan dibandingkan pada tahun 2004. Untuk Rasio 
Solvabilitas kinerja terbaik pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 secara umum dimiliki 
oleh PT. Merck Tbk, dimana pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 nilai rasionya terus 
menurun yang berarti jumlah kewajiban lancar perusahaan pun menurun. Untuk Rasio 
Profitabilitas dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang mempunyai kinerja terbaik 
adalah PT. Merck Tbk, karena secara umum perusahaan selalu menghasilkan laba dari 
kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan modal. Sedangkan pada 
tahun 2007 kinerja terbaik dimiliki oleh PT. Bristol-Myers Squibb Tbk tingkat rasio 
likuiditasnya memiliki kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan Rasio 
Aktivitas kinerja terbaik dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah PT. Kimia Farma 
Tbk. Sedangkan pada tahun 2007 yang memiliki kinerja terbaik adalah. PT. Darya Varia 
Laboratoria Tbk karena nilai rasio aktivitasnya pada tahun ini mengalami kenaikan bila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Saran yang diberikan penulis secara umum kepada kedelapan emiten perusahaan yang 
diteliti adalah agar perusahan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan dengan 
menerapkan efisiensi biaya, dan pengurangan biaya operasi, meningkatkan penjualan dan 
melakukan investasi sesuai skala prioritas dan meningkatkan penjualan serta menaikkan harga 
jual produk sehingga selisih antar penjualan dan beban pokok penjualan wajar. 

 

 

 


