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 MOTTO 

 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari 

suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan itu) dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap”. (Q.S.Al-Insyirah:6-7) 

 

 “Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu 

dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 

kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 

(Q.S.AL-Baqarah:45) 

 

 “Kemarin adalah masa lalu, dan masa lalu adalah 

sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita. 

Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, dan 

masa depan adalah cita-cita”. (Kahlil Gibran) 

 

 “Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni 

kehidupan menjadi indah dan dengan agama kehidupan 

menjadi terarah dan bermakna”. (H.A.Mukti Ali) 

 

 “Kasih sayang yang tulus tanpa adanya suatu 

penghargaan timbul dari tulusnya sebuah 

persahabatan”. (Penulis) 

 



PERSEMBAHAN 
 

 
 

 
 

 
 

Setiap lembar dari goresan tinta ini 
Merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang 

Yang diberikan ALLAH SWT kepada umat_Nya. 
 

Setiap detik waktu penyelesaian skripsi ini 
Merupakan hasil dari restu dan getaran do’a  

Kedua orang tuaku yang sangat 
Kusayangi dan kucintai. 

 
Setiap pancaran semangat dalam skripsi ini 

Merupakan dorongan dan semangat 
Dari kakak dan adekku tersayang. 

 
Setiap makna dalam pokok bahasan 

Pada setiap bab-bab dalam skripsi ini 
Merupakan hasil hempasan semangat, dorongan, 

Kritik, saran dan bantuan dari sahabat-sahabatku. 
 

Setiap semangat dalam penulisan skripsi ini 
Merupakan dorongan dari seseorang yang 

Setia menemaniku dalam setiap langkah hidupku. 



ABSTRAK 

 

 Analisis rasio keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan 
karena dengan laporan keuangan suatu analisis itu dapat dilakukan. Laporan 
keuangan disusun dan disajikan dengan maksud untuk memberikan informasi 
kuantitatif mengenai keadaan keuangan pada periode tertentu. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan pada sektor 
Electric & Electronic Equipment yang telah go publik di Bursa Efek Jakarta pada 
tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi 
gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2004-
2006. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Analisis yang 
digunakan adalah kuantitatif yang meliputi analisis perkembangan penilaian 
kinerja perusahaan yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI 
nomor 826/KMK.013/1992. Analisis kedua adalah analisis perkembangan rasio 
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio keberhasilan sambungan, rasio operasi 
dan profit margin. 
 Dari hasil analisis yang dilakukan selama tiga periode penelitian kinerja 
keuangan yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 
826/KMK.013/1992 PT. Metrodata Electronics Tbk pada tahun 2004, 2005, dan 
2006 dikategorikan sehat sekali dengan masing-masing nilai bobot kinerja pada 
tahun 2004 yaitu 138,94; tahun 2005 yaitu 122,82 dan tahun 2006 yaitu 132,06. 
Sedangkan untuk PT. Multipolar Corporation Tbk pada tahun 2004, 2005, dan 
2006 dikategorikan tidak sehat dengan masing-masing nilai bobot kinerja pada 
tahun 2004 yaitu 60,89; tahun 2005 yaitu 77,18 dan tahun 2006 yaitu 67,77. 
 
Kata kunci: laporan keuangan, analisis rasio keuangan, kinerja keuangan. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, 

rahmat serta petunjuk yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ELECTRIC 

& ELECTRONICS EQUIPMENT DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2004-

2006” guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk jenjang 

strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang 

penulis miliki. Tetapi penulis sudah berusaha untuk melakukan dengan sebaik-

baiknya dan semua ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Dengan rasa tulus dan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Bapak Eko Sugiyanto, SE, M.Si, selaku pembimbing Akademik yang telah 

membimbing penulis selama belajar di fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Seluruh staff tata usaha, staff akademik dan non akademik Fakultas Ekonomi 
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7. Mas Ir UNS yang telah membantu mencarikan data laporan keuangan kepada 

penulis. 

8. Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa mendo’akan, memberikan dorongan 

moril dan materiil, nasehat, kasih sayang yang yang diberikan kepada penulis 

tanpa mengenal lelah dan waktu. Terima kasih atas rengkuhan doa-doa siang 

dan malam serta selaksana kasih yang senantiasa mengalir untukku, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, ingin kupersembahkan yang terbaik 

atas segala perjuangan yang Engkau berikan untuk cita-cita dan masa 

depanku. 

9. Kakakku (MasArko), mbak ipar (mbakCici), dan keponakanku yang lucu 
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canda, tawa, duka, cita, keegoisan  yang mengiringi hari-hariku penuh warna-

warni. Aku sayang kalian semua karena kalian semua adalah sahabat terindah 
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skripsi ini. 
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