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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja 

keuangan pada industri peralatan rumah tangga di Indonesia. Adapun rasio yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pada industri peralatan rumah 

tangga di Indonesia adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, 

dan Rasio Profitabilitas. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 

tahunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2011. Laporan keuangan tersebut milik perusahaan industri peralatan rumah 

tangga yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-

perusahan tersebut adalah PT. Kedaung Setia Industrial Tbk, PT. Kedaung Indah 

Can Industrial Tbk, dan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. 

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan kemampuan atau kinerja 

perusahaan setelah dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada akun-akun 

laporan keuangannya masing-masing. Dari perbandingan ini dapat ditentukan 

perusahaan mana yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan lainnya serta 

dapat digunakan untuk memprediksikan kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, 

kinerja industri peralatan rumah tangga mengalami peningkatan kinerja yang lebih 

baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh 

PT. Kedaung Indah Can Tbk tahun 2009 yang mengalami kebakaran gudang 

perusahaan. Kinerja terbaik dimiliki PT. Kedawung Setia Industrial Tbk, diikuti 

oleh PT. Langgeng Makmur Industri Tbk, dan PT. Kedaung Indah Can Industrial 

Tbk yang kinerjanya kurang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

para investor dalam membandingkan perusahaan lain yang lebih beragam. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, 

Profitabilitas 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan memberikan gambaran secara umum tentang kondisi 

perusahaan, laporan ini diterbitkan tahunan, semesteran, triwulan, bulanan 

atau bahkan harian. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari 

proses akuntansi periode tertentu (Sawir, 2005: 2) yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambil 

keputusan yang tepat. 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Untuk dapat menggunakannya, diperlukan pengukuran-

pengukuran tertentu yaitu dengan menggunakan analisis laporan keuangan 

yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan analisis 

laporan keuangan dan kinerja perusahaan pada kelompok industri peralatan 

rumah tangga di Indonesia dilihat dari analisis laporan keuangannya 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Analisis 

Menurut Harahap (2006:189) analisis adalah memecahkan atau 

menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. 
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B. Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Baridwan (2008:17) laporan keuangan merupakan ringkasan 

dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

C. Kinerja 

Menurut Mahsun (2006:25) kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang 

dalam perumusan skema strategis (strategic planning)  suatu organisasi. 

D. Pengukuran Kinerja 

Menurut Supriyono (1999:420) dalam Kusumadiyanto (2006:33), 

prinsip-prinsip pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Konsisten dengan tujuan perusahaan. 

2. Memiliki adatabilitas pada kebutuhan bisnis. 

3. Dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan. 

4. Mudah diaplikasikan. 

5. Mempunyai akseptabilitas dari atas ke bawah. 

6. Berbiaya efektif. 

7. Tersaji tepat waktu 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus pada perusahaan 

industri peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi 

kasus ini merupakan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

industri peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Yaitu, PT. Kedawung Setia Industru Tbk (KDSI), PT. Kedaung Indah Can 

Industrial Tbk (KICI), PT. Langgeng Makmur Industri Tbk (KDSI) 

Metode sampling jenuh yaitu suatu tehnik pengambilan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Rasio likuiditas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur  kemampuan keuangan jangka 

pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar terhadap utang 

lancarnya. Beberapa komponen dari rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 

a. Rasio lancar (current ratio) 

b. Rasio cepat (quick ratio) 

c. Rasio kas (cash rastio) 

2. Rasio solvabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Bebarapa komponen rasio 

solvabiltas adalah: 

a. Rasio hutang terhadap total aset (debt to tatal assets ratio) 

b. Rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) 

c. Time Interest Earned Ratio 
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3. Rasio aktivitas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Beberapa 

komponen rasio aktivitas adalah: 

a. Perputaran persediaan (inventory turnover) 

b. Rata-rata umur piutang (average collection period) 

c. Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover) 

d. Perputaran total aktiva (total assets turnover) 

4. Rasio profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan melalui semua kemampuan. Beberapa komponen 

rasio profitabilitas adalah: 

a. Gross profit margin 

b. Operating profit margin 

c. Net profit margin 

d. Basic earning power 

e. Return on investment  

f. Return on equity 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang 

penulis kumpulkan adalah laporan keuangan yang diperoleh dari Pojok Bursa 

Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Metode Analisis Data 

Metode penilaian dan analisis laporan keuangan  yang digunakan yaitu: 

1. Rasio likuiditas 

a. Menghitung Rasio lancar (current ratio) 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 =  
 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥100% 

b. Menghitung Rasio cepat (quick ratio) 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 =  
 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 −  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥100% 

c. Menghitung Rasio kas (cash ratio) 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑘𝑎𝑠 =  
 𝐾𝑎𝑠 +  𝐸𝑓𝑒𝑘

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥100% 

2. Rasio solvabilitas 

a. Menghitung Rasio hutang terhadap total aset (debt to tatal assets ratio) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100% 

b. Menghitung Rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑥100% 

c. Menghitung Time interest earned ratio 

𝑇𝐼𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
𝑥100% 

3. Rasio aktivitas 

a. Menghitung Perputaran persediaan (inventory turnover) 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
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b. Menghitung Rata-rata umur piutang (average collection period) 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/360
 

c. Menghitung Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover) 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
 

d. Menghitung Perputaran total aktiva (total assets turnover) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

4. Rasio profitabilitas 

a. Menghitung Gross profit margin 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑥100% 

b. Menghitung Operating profit margin 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑥100% 

c. Menghitung Net profit margin 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑥100% 

d. Menghitung Basic Earning Power 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟  

=  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑏𝑙𝑚 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 & 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘(𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100% 

e. Menghitung Return on Investment 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘(𝐸𝐴𝑇)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100% 
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f. Menghitung Return on Equity 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘(𝐸𝐴𝑇)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥100% 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  

Industri peralatan rumah tangga dewasa ini semakin berkembang 

dengan pesat. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat tiga perusahaan 

industri peralatan rumah tangga yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. 

Ketiga perusahaan industri peralatan rumah tangga yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Kedawung Setia Industri Tbk (KDSI), PT. 

Kedaung Indah Can Industrial Tbk (KICI), dan PT. Langgeng Makmur 

Industri Tbk (LMPI) 

B. HASIL PENELITIAN 
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Tabel 

Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Industri Peralatan Rumah Tangga 

Tahun 2009, 2010, 2011 

No Analisis Laporan Keuangan 

PT. Kedawung Setia Industrial 

Tbk (KDSI) 

PT. Kedaung Indah Can Industrial 

Tbk (KICI) 

PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 

(LMPI) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1 Analisis Likuiditas          

 a. Current Ratio 119,71 % 126,64 % 135,82 % 553,21 % 733,58 % 725,97% 278,43 % 176,24 % 147,72 % 

b. Quick Ratio 74,66 % 70,50 % 70,86 % 244,64 % 235,90 % 206,60 % 124,54 % 100,66 % 85,86 % 

c. Cash Ratio 77,15 % 81,76 % 75,08 % 741,34 % 1022,13 % 940,06 % 557,08 % 314,20 % 236,69 % 

2 Analisis Solvabilitas          

 a. Debt to Total Assets Ratio 56,66 % 54,18 % 52,49 % 28,00 % 25,60 % 26,45 % 26,20 % 34,03 % 40,64 % 

b. Debt to Equity Ratio 130,75 % 118,25 % 110,47 % 38,88 % 34,41 % 35,96 % 35,50 % 51,59 % 68,48 % 

c. Time Interest Earned Ratio 1,13 kali 1,27 kali 1,85 kali (60,47) kali 10,73 kali 1,43 kali 0,69 kali 0,76 kali 0,31 kali 

3 Analisis Aktivitas          

 a. Inventory Turnover 7,24 kali 7,15 kali 6,46 kali 2,76 kali 2,20 kali 2,18 kali 2,71 kali 3,09 kali 3,71 kali 

b. Average Collection Period 68,94 hari 49,64 hari 57,08 hari 75,30 hari  39,44 hari 44,89 hari 101,49 hari 121,20 hari 119,16 hari 

c. Fixed Assets Turnover 5,28 kali 6,33 kali 6,55 kali 13,02 kali 9,38 kali 10,96 kali 2,36 kali 2,18 kali 2,19 kali 

d. Total Assets Turnover 1,74 kali 2,01 kali 2,01 kali 0,98 kali 0,94 kali 1,00 kali 0,70 kali 0,66 kali 0,73 kali 

4 Analisis Profitabilitas          

 a. Gross Profit Margin 12,37 % 11,65% 12,43 % 8,19 % 10,44 % 13,25 % 16,60 % 18,43 % 17,74 % 

b. Operating Profit Margin 3,40 % 2,91 % 3,31 % (5,02) % (3,14) % 0,04 % 4,70 % 1,14 % 1,54 % 

c. Net Profit Margin 1,10 % 1,50 % 2,00 % (6,28) % 4,03 % 0,41 % 1,57 % 0,70 % 1,08 % 

d. Basic Earning Power 3,00 % 3,48 % 5,27 % (4,67) % 5,03 % 0,66 % 1,46 % 1,27 % 0,67 % 

e. Return on Investment 1,91 % 3,03 % 4,02 % (6,19) % 3,79 % 0,41 % 1,11 % 0,46 % 0,79 % 

f. Return on Equity 4,40 % 6,61 % 8,46 % (8,59) % 5,10 % 0,55 % 1,50 % 0,70 % 1,33 % 
Sumber: laporan keuangan PT. Kedawung Setia Industrial Tbk, PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk, PT. Langgeng Makmur Industri Tbk
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1. Analisis Likuiditas 

a. Semua perusahaan tersebut memiliki current ratio  yang baik karena 

aktiva lancar dapat menutupi hutang lancarnya. Akan tetapi, PT. 

Kedaung Indah Can Industrial Tbk memiliki current ratio yang 

paling baik, sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedawung 

Setia Industrial Tbk. 

b. PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk memiliki quick ratio  yang 

paling baik karena mampu membayar kewajibannya lebih besar, 

sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedawung Setia Industrial 

karena tidak mampu membayar kewajibannya menggunakan harta 

lancarnya. 

c. Dari ketiga perusahaan tersebut PT. Kedaung Indah Can Industrial 

Tbk, memiliki cash ratio  yang paling baik karena perusahan mampu 

membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan kas dan setara 

kas, sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedawung Setia 

Industrial Tbk karena tiap tahun tidak dapat menutupi atau menjamin 

hutang lancarnya dengan menggunakan kas dan setara kas. 

2. Analisis Solvabilitas  

a. PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk memiliki debt to total assets 

ratio yang paling baik karena peningkatan jumlah total aktiva diikuti 

dengan penurunan jumlah hutang dan yang paling buruk adalah PT. 

Kedawung Setia Industrial Tbk karena peningkatan jumlah total 

aktiva juga diikuti penambahan jumlah hutang perusahaan. 
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b. PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk juga memiliki debt to equity 

ratio yang paling baik sedangkan PT. Kedawung Setia Industrial 

Tbk mempunyai kinerja yang paling jelek jumlah ekuitas yang 

dimiliki tidak mampu menutupi semua hutang perusahaan.  

c. Perusahaan yang memiliki time interest earned ratio yang paling 

baik karena perusahaan mampu menutupi kewajiban bunga tahunan 

dengan mengurangi laba operasi dengan tingkat yang lebih besar 

adalah PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. Sedangkan yang paling 

buruk adalah PT. Kedaung Setia Can Industrial Tbk karena 

perusahaan tidak mampu menutupi kewajiban bunga tahunan dengan 

mengurangi laba operasi. 

3. Analisis Aktivitas 

a. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki inventory turnover 

yang paling baik karena penjualan pada perusahaan berjalan paling 

cepat dan pengelolaan persediaan barang dagangan telah dijalankan 

dengan baik, sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedaung 

Indah Can Industrial Tbk. 

b. PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk memiliki average collection 

period yang paling baik karena perusahaan mampu mengelola 

piutang perusahaan dilihat dari jangka waktu penagihan, sedangkan 

yang paling buruk adalah PT.Langgeng Makmur Industri Tbk karena 

perusahaan tidak efisien dalam mengelola piutang karena jangka 

waktu penagihannya yang paling lama. 
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c. PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk memiliki fixed assets 

turnover yang paling baik karena meningkatnya volume penjualan 

yang berarti dapat meningkatkan pendapatan dengan baik, 

sedangkan yang paling buruk adalah PT. Langgeng Makmur Industri 

Tbk. 

d. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki total assets turnover 

yang paling baik karena menjadi perusahaan yang efektif dalam 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan volume penjualan, 

sedangkan yang paling buruk adalah PT. Langgeng Makmur Industri 

Tbk 

4. Analisis Profitabilitas 

a. PT. Langgeng Makmur Industri Tbk memiliki gross profit margin 

yang paling baik karena perusahaan mampu mengendalikan harga 

pokok produksinya sehingga mendapatkan laba kotor yang lebih 

besar, sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedaung Indah Can 

Industrial Tbk. 

b. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki operating profit 

margin yang paling baik, sedangkan yang paling buruk adalah PT. 

Kedaung Indah Can Industrial Tbk. 

c. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki net profit margin yang 

paling baik karena perusahaan tidak pernah mengalami rugi bersih 

dan setiap tahun mengalami kenaikan, sedangkan yang paling buruk 

adalah PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk karena pernah 

mengalami rugi bersih. 
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d. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki basic earning power 

yang paling baik karena perusahaan dapat memanfaatkan seluruh 

sumber daya, sedangkan yang paling buruk adalah PT. Kedaung 

Indah Can Industrial Tbk karena terbakarnya gudang perusahaan 

sehingga perusahaan tidak mampu memanfaatkan seluruh sumber 

daya yang dimiliki. 

e. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki return on investment 

yang paling baik karena mampu mengefektifikan perusahaan dalam 

mengelola aset secara bertahap, sedangkan yang paling buruk adalah 

PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk. 

f. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk memiliki return on equity yang 

paling baik karena mampu mengelola modal tanpa mengalami rugi 

bersih dan setiap tahun selalu meningkat, sedangkan yang paling 

buruk adalah PT. Kedaung Indah Can Industrial Tbk.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penilaian atau pengukuran kinerja perusahaan hanya dilakukan pada 

aspek keuangan saja sedangkan untuk aspek administrasi dan aspek 

operasional tidak dilakukan 

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat rasio keuangan yang dijadikan 

alat untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan industri 

peralatan rumah tangga di Bursa Efek Indonesia yaitu rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
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3. Keterbatasan dalam periode penelitian yang cukup pendek yaitu hanya 3 

tahun (2009 – 2011), sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi 

D. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 

dilakukan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengukuran kinerja 

perusahaan bukan hanya melalui aspek keuangannya saja, akan tetapi juga 

dalam aspek operasional dan aspek administrasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat membuat analisis kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang 

lebih lengkap sehingga dapat diketahui tren perkembangan kinerja 

perusahaan sebelumnya maupun masa yang akan datang. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mencoba melakukan penelitian dengan 

periode yang lebih panjang dan menambah perusahaan yang diteliti dalam 

sektor industri barang konsumsi sehingga dapat dihasilkan kesimpulan 

yang lebih valid. 
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