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MOTTO 
 

 

“Kalau Kamu mau menciptakan sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu, lebih 
baik mencoba gagal, dari pada gagal mencoba” 

(Johan Wolfgang von Goethe) 
 

“Sesungguhnya disamping ada kesulitan, terdapat pula kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 

 
“Tidak ada tetesan yang lebih dicintai Allah selain dari tetesan air mata karena 
takut kepada Allah atau tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah ta’ala.” 

(H. R. Tirmidzi) 
 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku.” 

(QS. Al-Baqarah:152) 
 

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kemampuannya” 

( Q.S Al-Baqarah :286) 
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ABSTRAKSI 

 

Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas dan permodalan perlu dilakukan. Dengan dilakukannya 

analisis terhadap keadaan keuangan, akan diketahui apakah telah terdapat suatu 

perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi keuangan PT Adira Multifinance 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT ADMF 

dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio 

permodalan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah riset yaitu pengamatan terhadap 

data-data sekunder laporan keuangan tahunan PT. Adira Multifinance, Tbk yang 

terdiri dari neraca dan laporan rugi laba tahun 2005-2009. Untuk menganalisis 

kinerja keuangannya dengan rasio-rasio keuangan yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan 

rasio likuiditas dari tahun 2006 hingga tahun 2009, memiliki kemampuan yang 

cukup baik dalam membayar semua kewajiban untuk menyelenggarakan proses 

produksi. Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan rasio solvabilitas dari tahun 

2006 hingga tahun 2009 memiliki tingkat kinerja keuangan yang cukup handal 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibanya dalam jangka panjang berdasarkan 

kekayaannya. . Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan rasio rentabilitas dari 

tahun 2006 hingga tahun 2009 memiliki tingkat kinerja keuangan yang cukup 

efisien serta dapat dikatakan bahwa perurahasan sangat berhasil dalam mengelola 

investasi dan memiliki efektivitas dan kualitas manajemen yang baik serta 

pengendalian manajemen yang baik. Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan 

rasio permodalan dari tahun 2006 hingga tahun 2009 memiliki tingkat kinerja 

keuangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai equitasnya yang 

selalu meningkat. 

 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan 


