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ABSTRAKSI 

 
Bidang keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan, maka dari itu setiap perusahaan wajib mengamati kinerja perusahaan 
agar dapat terus tumbuh dan berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji sejauh mana kinerja perusahaan dapat diukur jika dilihat dari analisis 
laporan keuangannya. 
 Penelitian ini mengambil data yang berupa laporan keuangan PT. Djitoe 
Indonesian Tobacco yang sudah diaudit, yang terdiri dari neraca dan laporan laba 
rugi selama tahun 2010-2012. Perhitungan yang digunakan untuk 
menganalisisnya adalah rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio leverage. 
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (i) pada rasio likuiditasnya, 
perusahaan dinilai sangat baik dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, 
produksi dan penjualannya juga meningkat, (ii) dari rasio leverage yang 
dihasilkan juga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dalam menghasilkan 
laba, meskipun rasio hutangnya juga tinggi namun perusahaan mampu melunasi 
hutangnya tersebut. (iii) Dilihat dari rasio aktivitasnya kinerja perusahaan 
mengalami pasang surut dari sisi perputaran persediaannya dan perputaran total 
asetnya karena persediaan dan penjualannya tidak stabil, (iv) sedangkan dari rasio 
profitabilitasnya terlihat kinerja perusahaan sangat baik dalam mencari 
keuntungan untuk perusahaan. 
 
Kata Kunci: rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, 

kinerja perusahaan. 



PENDAHULUAN 

 

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam perusahaan. 

Banyak perusahaan yang berskala kecil atau besar memiliki perhatian besar dalam 

bidang keuangannya, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin 

maju pesat, banyak juga persaingan antara perusahaan, dan kondisi ekonomi yang 

tidak menentu yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Maka dari itu 

setiap perusahaan wajib mengamati kinerja perusahaan agar dapat terus tumbuh 

dan berkembang pesat. 

Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara automatis dicapai dengan 

ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi 

berterima umum (PABU) termasuk di dalamnya standar akuntansi (Suwardjono, 

2005:100), PABU pada akhirnya yang menentukan bentuk, isi, dan susunan 

laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan. 

Kinerja perusahaan adalah hasil atau manfaat operasional perusahaan atas dana 

yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu pengertian kinerja keuangan dapat 

dikaitkan dengan pengertian kinerja manajemen. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Natan dan Setiana (2010), yang 

meneliti tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan. 

Penelitian tersebut menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan.Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini 

menggunakan PT. Djitoe Indonesian Tobacco sebagai obyek penelitian, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan PT.Astra Internasional Tbk, 

sehingga penelitian ini tidak memasukkan analisis harga pasar saham. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa laporan keuangan 

PT. Djitoe Indonesia Tobacco. Adapun judul yang ingin penulis ambil ialah 

“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN  TERHADAP  KINERJA 

PERUSAHAAN (Studi kasus pada PT.DJITOE INDONESIAN TOBACCO 

Tahun 2010-2012).” 

 

 



A. LANDASAN TEORI 

1. Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:7), laporan keuangan meliputi 

bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

terdiri dari komponen-komponen berikut ini (a) laporan posisi keuangan 

pada akhir periode (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode 

(c) laporan perubahan ekuitas selama periode (d) laporan arus kas selama 

periode (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan (f) laporan posisi 

keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara  

a. Laporan Posisi Keuangan  

Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga 

laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi 

aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance 

sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu 

perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para 

pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas 

pemilik suatu saat tertentu. 

b. Laporan Laba-Rugi 

Menurut Munawir (2010:18), laporan laba-rugi merupakan suatu laporan 

yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada 

keseragaman tentang susunan laporan laba-rugi bagi tiap-tiap perusahaan, 

namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut: 

1) Penjualan barang dagangan atau memberikan service 

2) Beban penjualan dan beban umum/administrasi (operating expenses). 

3) Beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan (non 

operating/financial income dan expenses). 

4) Laba atau rugi yang insidentil (extra ordinary gain or loss) 

 



2. Analisis Laporan Keuangan  

Analisis laporan keuangan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan 

dasar pertimbangan yang lebih layak dan sistematis dalam rangka 

memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa datang, mengingat 

data yang disajikan oleh laporan keuangan menggambarkan apa yang telah 

terjadi. Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah 

analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan. Menurut Munawir (2010:89 

3. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) 

Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara automatis dicapai dengan 

ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi 

berterima umum (PABU) termasuk di dalamnya standar akuntansi 

(Suwardjono, 2005:100), PABU pada akhirnya yang menentukan bentuk, 

isi, dan susunan laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan.  

4. Kinerja Perusahaan 

Menurut Menteri Kuangan RI berdasarkan Keputusan No. 740/KMK. 

00/1989 tanggal 28 Juni 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk 

mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas 

sasaran perusahaan. Selain itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2009:4), informasi kinerja perusahaan, terutama profitablitas diperlukan 

untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan di masa depan. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, 

yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menyajikan dan menganalisa hingga dapat memberikan gambaran 

yang jelas atas objek yang diteliti dan menyimpulkan (Sugiono, 2009:29). 



Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif 

mengenai analisis perhitungan laporan keuangan terhadap kinerja perusahaan. 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan bukan untuk 

kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk beberapa 

tujuan lain. 

2.  Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah sesuai dengan PABU, peneliti berusaha memastikan terlebih dahulu 

apakah laporan keuangan PT. Djitoe Indonesian Tobacco telah disajikan 

secara wajar atau tidak. 

a. Rasio Likuiditas. Menurut Harahap (2009:301), rasio likuiditas 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan peneliti 

terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. 

1) Rasio Lancar (Current ratio) 

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan 

kewajiban lancar yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

          Aset Lancar 

 Current Ratio =   

      Kewajiban Lancar 

 

2) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi 

persediaan dengan kewajiban lancar yang dinyatakan dalam persentase 

(%). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                                        ( Aset Lancar – Persediaan ) 

Quick Ratio =  

                                      Kewajiban Lancar 



b. Rasio Leverage. Menurut Harahap (2009:305), 

rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas.Rasio leverage 

yang digunakan peneliti terdiri dari rasio hutang dan time interest 

earned. 

1. Rasio Hutang (Debt Ratio) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total 

aset yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

              Total Kewajiban 

           Debt Ratio =                           x   100 % 

                 Total Aset 

 

2. Time Interest Earned 

Time interest earned merupakan perbandingan antara laba sebelum 

bunga dan pajak atau laba operasi (EBIT) dengan beban bunga yang 

dinyatakan dalam persentase (%). Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

         EBIT 

           Time Interest Earned =  

                                                         Beban Bunga 

c. Rasio Aktivitas. Menurut Harahap (2009:308), rasio aktivitas 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, 

dan kegiatan lainnya. Rasio aktivitas yang digunakan peneliti terdiri 

dari perputaran persediaan, rata-rata periode pengumpulan piutang, dan 

perputaran total aset. 

 

 

 



1) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Perputaran persediaan merupakan perbandingan antara harga pokok 

penjualan dengan rata-rata persediaan yang dinyatakan dalam kali (x). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

          Harga Pokok Penjualan 

     Inventory Turnover =   

           Rata-rata persediaan 

 

2) Rata-Rata Periode Pengumpulan Piutang (Day’s Sales 

Outstanding) 

Rata-rata periode pengumpulan piutang merupakan perbandingan 

antara piutang dengan penjualan dibagi jumlah hari dalam setahun 

yang dinyatakan dalam hari. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

                                 Piutang 

       Day’s Sales Outstanding  =  

                      ( Penjualan / 360 hari ) 

3) Perputaran Total Aset (Total Aset Turnover) 

Perputaran total aset merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

total aset yang dinyatakan dalam kali (x). Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

          Penjualan 

         Total Aset Turnover =  

                                                              Total Aset 

d. Rasio Profitabilitas. Menurut Harahap (2009:320), rasio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. 

 

 



1) Margin Keuntungan (Profit Margin) 

Margin keuntungan  merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

                         Laba Bersih 

                          Profit Margin =   x 100% 

                                             Penjualan 

 

2) Tingkat Pengembalian Aset (Return On Asets) 

Tingkat pengembalian aset merupakan  perbandingan antara laba 

bersih dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

      

                        Laba Bersih      

    Return On Asets  =             x 100% 

                                                Total Aset 

3) Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity) 

Tingkat pengembalian ekuitas merupakan perbandingan antara laba 

bersih dengan ekuitas yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

          Laba Bersih 

   Return On Equity =                       x 100% 

                                                     Ekuitas 

C. ANALISIS DATA 

Hasil analisis data yang telah diolah peneliti mengenai analisis 

laporan keuangan PT. Djitoe terhadap kinerja perusahaan diuraikan berikut 

ini. 

1. Hasil Analisis Laporan Keuangan sesuai standar  PABU  

Dikarenakan akses terhadap dokumen pendukung berupa voucher 

transaksi, faktur ataupun bukti-bukti lainnya yang dapat digunakan untuk 

menentukan kewajaran PABU laporan keuangan PT. Djitoe yang dibatasi, 



peneliti menentukan kewajaran laporan keuangan perusahaan berdasarkan 

laporan auditor eksternal PT. Djitoe. Laporan auditor eksternal dari KAP 

Haryono, Junianto, dan Saptoamal atas segala hal yang bersifat material. 

2. Hasil Analisis Laporan Keuangan dengan perhitungan Rasio Keuangan 

HASIL ANALISIS 2010 2011 2012 

Rasio Likuiditas 

Rasio Lancar 103.3 % 102.2 % 101.9 % 

Rasio Cepat 40.8 % 44.9 % 28.5 % 

Rasio Leverage 

Rasio Hutang 0.803 % 0.829 % 0.867 % 

TIE 106.3 % 131.7 % 164.1 % 

Rasio Aktivitas 

Perputaran Persediaan 3.93 kali 3.887 kali 2.499 kali 

Rata-rata periode pengumpulan 

piutang 39 hari 54 hari 43 hari 

Perputaran total aset 2.105 kali 1.869 kali 1.313 kali 

Rasio Profitabilitas 

Margin Keuntungan 0.05 % 1.05 % 1.75 % 

Tingkat Pengembalian aset 0.001% 0.02 % 0.023 % 

Tingkat Pengembalian aktiva 0.00495 % 0.11459 % 0.17291 % 

 Sumber: Lampiran 3,4,5,6 diolah penulis, 2013  

 

D. PEMBAHASAN 

1. Analisis Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Djitoe 

Indonesia Tobbaco. 

a. Rasio Lancar 

Dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2010 merupakan titik rasio 

lancar tertinggi yang di hasilkan oleh PT. Djitoe sebesar 103.3%. 

Namun selama tahun 2011 hingga tahun 2012 rasio tersebut 

mengalami penurunan menjadi 102.2% dan 101.9%.  

 



b. Rasio Cepat 

Pada tahun 2011 ditemukan rasio cepat tertinggi sebesar 44.9%, dapat 

dilihat dari sisi aktiva piutangnya yang mengalami kenaikan pada 

tahun ini, hal berbeda dapat dilihat dari sisi kas dan setara kas yang 

mengalami peningkatan pada laporan keuangannya.  

2. Analisis Rasio Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Djitoe 

Indonesia Tobbaco.  

a. Rasio Hutang 

Dalam rasio hutang PT. Djitoe terlihat kurang baik karena setiap 

tahunnya mengalami kenaikan secara bertahap, yaitu 0.803%, 0.829%, 

dan 0.867%.  

b. TIE (Time, Interest, Earning) 

TIE pada PT. Djitoe mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-

turut, yaitu sebesar 106.3%, 131.7%, dan 164.1%. Dalam hal ini 

terlihat bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

sangat baik dan untuk pembayaran bunganya juga dapat terpenuhi 

dengan baik, karena jika semakin tinggi rasio ini maka kemampuan 

perusahaan dalam menjamin pembayaran bunga kepada kreditor akan 

baik. 

3. Analisis Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Djitoe 

Indonesia Tobbaco.  

a. Perputaran Persediaan 

Dalam hal ini perputaran persediaan PT. Djitoe mengalami penurunan 

yang bertahap, yaitu sebesar 3.93 kali pada tahun 2010, 3.887 kali di 

tahun 2011, dan 2.499 kali pada tahun 2012.  

b. Rata-rata periode pengumpulan piutang 

Periode pengumpulan piutang PT. Djitoe mengalami pasang surut tiap 

tahunnya, pada tahun 2010 rata-rata pengumpulan piutangnya terjadi 

selama 39 hari, kemudian melemah pada tahun 2011 yaitu selama 54 

hari, namun penjualan tetap mengalami peningkatan karena adanya 

perubahan kemampuan pelunasan hutang dari pelanggan yang dapat 



terlihat pada tahun 2012 pengumpulan piutangnya terjadi selama 43 

hari.  

c. Perputaran Total Aset 

Perputaran total aset PT. Djitoe mengalami penurunan tiap tahunnya 

yaitu sebesar 2.105 kali pada tahun 2010, kemudian di tahun 2011 

turun lagi menjadi 1.869 kali, dan tahun 2012 juga menurun kembali 

menjadi 1.313 kali. Hal ini terjadi karena penjualannya naik, namun 

tidak signifikan di banding dengan total aktiva sehingga dapat 

disimpulkan perusahaan kurang baik dalam mengelola asetnya untuk 

menghasilkan penjualan. 

4. Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Djitoe 

Indonesia Tobbaco.  

a. Margin Keuntungan 

Dalam perhitungan ini keuntungan PT. Djitoe terus meningkat tiap 

tahunnya, yaitu tahun 2010 keuntungan yang didapatkan sebesar 

0.05%, kemudian meningkat pada tahun 2011 sebesar 1.05%, dan 

meningkat lagi pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.75%. 

b. Tingkat Pengembalian Aset 

Tingkat pengenbalian aset PT. Djitoe mengalami peningkatan namun 

tidak signifikan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 0.001%, kemudian 

tahun 2011 sebesar 0.02%, dan tahun 2012 sebesar 0.023%, meskipun 

jika dilihat dari perputaran persediaan dan perputaran total aset terlihat 

penggunaan aset kurang optimal. 

c. Tingkat Pengembalian Ekuitas 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk pemegang 

saham atau pemilik perusahaan cukup baik dan menjanjikan dapat 

dilihat dari hasil perhitungan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2010 

didapatkan laba sebesar 0.00495%, kemudian naik di tahun 2011 

menjadi 0.11459%, dan pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan 

menjadi 0.17291%. 

 



E. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang analisis laporan keuangan 

terhadap kinerja perusahaan (studi pada PT.Djitoe Indonesian Tobacco) 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan PT.Djitoe Indonesian Tobacco tahun 2010-2012 

sudah sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) 

dapat dilihat dari hasil pendapat auditor eksternal dari KAP Haryono, 

Junianto, dan Saptoamal, yang menyatakan wajar terhadap semua hal 

yang material. 

2. Rasio Likuiditas PT.Djitoe Indonesian Tobacco terhadap kinerja 

perusahaan.  

Dilihat dari sisi rasio lancarnya, perusahaan dapat mengatasi 

kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dan produksi yang dilakukan 

terus meningkat sehingga dapat diambil simpulan bahwa rasio 

lancarnya baik, namun rasio cepat pada perusahaan terlihat ada 

kenaikan dan penurunan di tahun yang berbeda. 

3. Rasio Leverage PT.Djitoe Indonesian Tobacco terhadap kinerja 

perusahaan. 

Rasio Hutang pada perusahaan ini mengalami kenaikan tiap tahunnya 

yang dikarenakan untuk memenuhi persediaan dan pembelian alat 

operasional PT.Djitoe, namun perusahaan masih tetap dapat melunasi 

kewajibannya tersebut. 

4. Rasio Aktivitas PT.Djitoe Indonesian Tobacco terhadap kinerja 

perusahaan 

Perputaran persediaan yang terjadi di PT. Djitoe ini mengalami 

penurunan karena kenaikan jumlah persediaan tidak berimbang dengan 

kemampuan manajemen dalam mengontrol penjualannya.  

5. Rasio Profitabilitas PT.Djitoe Indonesian Tobacco terhadap kinerja 

perusahaan Margin keuntungan yang dihasilkan perusahaan sangat 

baik karena terlihat tiap tahun mengalami peningkatan  



2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

a. Periode penelitian ini hanya selama tahun 2010, 2011, dan 2012, 

sehingga hasil analisisnya juga sangat terbatas 

b. Tempat penelitian hanya satu perusahaan saja sehingga tidak dapat 

dibandingkan secara signifikan perbedaan yang terjadi jika dilakukan 

di banyak perusahaan. 

c. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

beberapa rasio saja. 

3. Saran 

Dilihat dari keterbatasan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti mendatang hendaknya pengambilan periode penelitian di 

perbanyak lagi, yaitu tidak hanya tiga tahun saja, sehingga hasil 

analisis yang didapatkan akan terlihat lebih jelas. 

b. Bagi peneliti mendatang hendaknya menggunakan lebih dari satu 

perusahaan yang bergerak dibidang yang sama agar dapat 

membandingkan lebih luas lagi bagaimana kinerja tiap perusahaan dan 

hasil yang didapat akan lebih baik lagi. 

c. Bagi peneliti mendatang hendaknya menggunakan alat analisis yang 

lebih banyak lagi agar perhitungan yang diteliti dapat lebih banyak dan 

hasil analisisnya dapat lebih berkembang. 
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