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Abstraction 
 
 This research is executed on 1 maret - until 1 april 2008 in corner of BEJ 
walke MT hariono, faculty of economics, university of brawijaya unlucky. The 
objective of this research were to finance performance from PT Japfa Comfeed 
Indonesian Tbk. in the year 2004 – 2006 by using finance ratio analysis. 
 This research is done by using descriptive research type. Where one its 
method type is case study. Date variable the used is ratio of likuiditas, activity 
ratio, ratio of laverage, and profitability ratio. 

Result of which is obtained by data interpretation by using ratio analyzer - 
ratio is: ratio of likuiditas from year to year show likuid over because its value > 
250%, activity ratio indicate that effectiveness of used resource have optimal 
because rotation of sale have tended to to go up from year to year that is 2 - 6 
times per year. ratio of Laverage at this is company too high so that can endanger 
creditor if there is event of liquidation, flattens value of laverage at this company 
is > 60%. While at profitability ratio is happened improvement from year to year 
although obtained profit still relative lower. In the year 2004 downhill company's 
finance performance caused by reduction of production at company so that profit 
which in obtaining itsn’t, indicator is profitability ratio in the year its 2004 value 
of negativity (-). 

Conclusion from result of research is ratio of likuiditas overlikuid, activity 
ratio have nicely, ratio of laverage tend to to have problem event of liquidation, is 
at profitability ratio happened improvement. given by suggestion is writer cover: 
ratio of likuiditas, management company of allocation excess of working capital 
can to plant asset because with addition of plant asset can be expected can boost 
up sale of company which is on finally can improve earnings to be accepted by 
company. Activity ratio, is progressively improved again its sale through resource 
which have made available. ratio of Laverage, adding asset without adding debt. 
Profitability ratio, improving sale from level of debt borrowed by maximum 
company to get optimal profit. 

Keywords: profitability ratios, liquidity ratios, activity ratios, laverage 
ratios, company financial performance 
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RINGKASAN 

 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai 1 April 2008 di 
Pojok BEJ jalan MT. Hariono, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana kinerja 
keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. Pada tahun 2004 – 2006 
dengan menggunakan analisis rasio – rasio keuangan? 2). Apakah kinerja 
keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. saat ini mengalami 
penurunan atau kenaikan sebagai dampak adanya wabah flu burung (AI) pada 
tahun 2004?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan PT 
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. pada tahun 2004 - 2006 dengan 
menggunakan analisis rasio – rasio keuangan. Mengetahui berapa besar tingkat 
kenaikan atau penurunan kinerja keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA 
Tbk sebagai dampak adanya wabah flu burung (AI) pada tahun 2004. 

 Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Dimana salah satu jenis metodenya adalah studi kasus. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena 
dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti. Variabel data yang digunakan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, 
rasio laverage, rasio profitabilitas.  
 Hasil yang diperoleh interprestasi data dengan menggunkan alat analisis 
rasio – rasio adalah: rasio likuiditas dari tahun ke tahun menunjukkan over likuid 
karena nilainya > 250%, rasio aktivitas menunjukkan bahwa keefektifan 
sumberdaya yang digunakan sudah optimal karena perputaran penjualan  sudah 
cenderung naik dari tahun ke tahun yaitu 2 – 6 kali pertahun. Rasio laverage pada 
perusahaan ini terlalu tinggi sehingga dapat membahayakan kreditor jika ada 
peristiwa likuidasi, rata – rata nilai laverage pada perusahaan ini adalah > 60%. 
Sedangkan pada rasio profitabilitas sedang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun 
walaupun profit yang diperoleh masih relatif rendah. Pada tahun 2004 kinerja 
keuangan perusahaan menurun karena ada pengurangan produksi pada perusahaan 
sehingga laba yang di peroleh tidak ada (rugi) indikatornya adalah rasio 
profitabilitas pada tahun 2004 nilainya negatif (-). 
 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah rasio likuiditas overlikuid, rasio 
aktivitas sudah bagus, rasio laverage cenderung bermasalah pada peristiwa 
likuidasi, sedang pada rasio profitabilitas terjadi peningkatan. Saran yang 
diberikan penulis meliputi: rasio likuiditas, menejemen perusahaan dapat 
mengalokasikan kelebihan modal kerja ke aktiva tetap karena dengan 
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penambahan aktiva tetap dapat diharapkan dapat menaikkan penjualan perusahaan 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang akan diterima oleh 
perusahaan. Rasio aktivitas, semakin ditingkatkan lagi penjualannya melalui 
sumberdaya yang telah tersedia. Rasio laverage, menambah aktiva tanpa 
menambah hutang. Rasio profitabilitas, meningkatkan penjualan dari besarnya 
utang yang dipinjam oleh perusahaan semaksimal mungkin untuk mendapatkan 
laba yang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dunia usaha pada saat ini berkembang dengan pesat sehingga 

mempunyai dampak yang luas terhadap suatu perusahaan. Perkembangan ini akan 

mengakibatkan timbulnya persaingan industri yang semakin kompetitif dimana 

perusahaan harus menjalankan usahanya secara lebih efisien dan efektif. Jika 

perusahaan telah menjalankan kegiatannya secara lebih efisien dan efektif dari 

sebelumnya, maka perusahaan telah memiliki kinerja manajemen yang semakin 

baik sehingga perusahaan tersebut dapat menghadapi persaingan yang besar 

dimasa yang akan datang. 

Kemampuan manajemen perusahaan dalam mengorganisasi dan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki sangatlah diperlukan karena kinerja 

perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat menentukan 

dalam persaingan. Manajemen  keuangan merupakan bagian dari manajemen 

perusahaan sehingga harus memberikan kontribusi yang optimal terhadap 

aktivitas manajerial perusahaan. Salah satu kegiatan manajemen keuangan adalah 

melakukan analisis kinerja terhadap perusahaan dimana hal ini bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinan 

dimasa yang akan datang. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan evaluasi kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil dari evaluasi tersebut akan menunjukkan kondisi 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, apakah menunjukkan kemajuan, tetap atau 
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mengalami penurunan, sehingga kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan 

sendirinya dapat diketahui.  

Berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan, maka diperlukan suatu alat 

analisis terhadap laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan, 

maka akan diperoleh suatu informasi yang bermanfaat dari pihak – pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan laporan yang lebih rinci dari data keuangan yang ada.  

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan 

suatu proses mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan menjadi 

informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan teknik 

tertentu. Analisis laporan keuangan dan interprestasinya pada hakikatnya adalah 

untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan dan potensi atau 

kemajuan – kemajuan suatu perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

Penilaian kerja merupakan suatu kebutuhan dan keharusan bagi organisasi 

atau perusahaan, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan mengevaluasi 

kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, disamping penggunaannya sebagai 

dasar pengambilan ekonomi dalam bidang keuangan. Sebagai alat penilaian kerja 

perusahaan, maka digunakan rasio-rasio keuangan, rasio keuangan itu sendiri 

berguna untuk menentukan kesehatan dan kinerja keuangan suatu perusahaan.  

Diantaranya antara rasio likuditas / liquidity ratio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menyediakan kas dan pos lancar lainnya yang sifatnya hampir 

mendekati kas dan berguna untuk memenuhi semua kewajiban yang akan segera 
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jatuh tempo, rasio profitabilitas / profitability ratio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan guna mendapatkan laba dari setiap penjualan 

yang dilakukan, rasio laverage yang berguna untuk menunjukkan kualitas 

kewajiban perusahaan serta berapa besar perbandingan antara kewajiban tersebut 

dengan aktiva perusahaan, dan rasio efesiensi yang dipakai untuk menilai / 

menentukan penilaian efektifnya perusahaan dalam menggunakan aktivanya 

untuk menghasilkan penjualan. Ada banyak faktor yang berpengaruh pada kondisi 

suatu perusahaan termasuk kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri salah 

satunya adalah faktor ekonomi dan politik. 

PT japfa Comfeed Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang telah 

tercatat sahamnya dalam Bursa Efek Jakarta dan bursa Efek Surabaya  pada tahun 

1989. Pada mulanya perusahaan ini didirikan dalam rangka UU penanaman 

Modal Asing No 1 tahun 1967 berdasarkan akta notaris Djojo Muljadi, SH No 59 

tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan akta No. 60 dari notaris yang sama 

tanggal 15 Pebruari 1972. Akta pendirian ini beserta perubahannya telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 

Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 641 tanggal 25 Oktober 1974. Status 

Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal 

Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan dari BKPM No.10/V/1982 tanggal 25 

Juni 1982 yang dinyatakan dalam akta notaris Sastra Kosasih, SH No. 29 tanggal 

27 Oktober 1982. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil segala macam 

bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan bahan lain 

yang mengandung minyak nabati, cassave (gaplek) dan lain-lain, merupakan 
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perusahaan pembibitan, peternakan ayam dan usaha peternakan lainnya, meliputi 

budi daya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan dan usaha lain yang 

terkait. Selain itu perusahaan ini juga menjalankan perdagangan dalam negeri dan 

internasional dari bahan tersebut serta hasil produksi tersebut. Terkait dengan 

laporan keuangan perusahaan yang telah tercatat dalam Bursa Efek Jakarta - 

Bursa Efek Surabaya, merupakan perusahaan perternakan ke dua setelah PT. 

Charoen Phokphan dengan jumlah pabrik yang berdomisili di Jawa timur, Banten, 

Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan lampung dengan jumlah karyawan sebanyak 

9.373, isu wabah flu burung yang merebak hingga saat ini sangat menarik untuk 

diteliti lebih lanjut khususnya tentang kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

dengan menggunakan alat yaitu analisis rasio keuangan. Dengan alat ini kita dapat 

meramalkan perkembangan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinan 

dimasa yang akan datang. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengangkat judul 

skripsi “ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN 

KINERJA KEUANGAN PT JAPFA COMFEED INDONESIA. Tbk”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. Pada 

tahun 2004 – 2006 dengan menggunakan analisis rasio – rasio keuangan? 

2. Apakah kinerja keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. saat ini 

mengalami penurunan atau kenaikan sebagai dampak adanya wabah flu 

burung (AI) pada tahun 2004?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja keuangan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk pada 

tahun 2004 – 2006 dengan menggunakan analisis rasio – rasio keuangan. 

2. Mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada kinerja keuangan 

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk sebagai dampak adanya wabah flu 

burung (AI). 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

penerapan dan penggunaan rasio- rasio keuangan sebagai alat analisis dalam 

menghitung dan menilai kinerja keuangan perusahaan. 

2.  Bagi perusahaan 

a. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan mengenai tingkat kenaikan 

atau penurunan (fluktasi) kinerja keuangan keuangan perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dimasa 

depan. 

b. Dapat digunakan sebagai informasi pendukung, untuk dapat menetapkan 

suatu kebijakan serta evaluasi  bagi kinerja perusahaan. 

c. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

manajemen 
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1.5   Kerangka Pikir 

   Sejak tahun 1996, sudah banyak penelitian yang dilakukan 

mengenai manfaat rasio keuangan. Diantaranya Sofianingsih (2000), hasil 

penelitiannya menunjukkna bahwa hasil peramalan menggunakan rasio 

keuangan mendekati ketetapan prediksi. Rasio yang dipilih menggambarkan 

profitabilitas, likuiditas keuangan, perputaran dan struktur modal   Asyik dan 

Soelistyo (2000) dalam Sofianingsih (2000), melakukan pengujian manfaat 

rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan. Rasio keuangan yang 

digunakan yaitu profitabiliti ratio, likuidity ratio, solvabilitu ratio. Dimana 

hasil penelitian Asyik menunjukkan keakuratan 95% atas prediksi 

kebangkrutan perusahaan dalam waktu 1 tahun. Hasil penelitian ini 

menujukkan manfaat ratio keuangan dalam memprediksi keuangan bank, 

kemampuan rasio keuangan untuk menentukan kredit jangka panjang, serta 

menunjukkan kemampuan untuk memprediksi kebangkrutan dan kegagalan 

perusahaan. 

Penelitian – penelitian tersebut menujukkan bahwa pada dasarnya, 

rasio – rasio keuangan yang ada memang memiliki manfaat dalam menilai 

kinerja keuangan perusahaan. 
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Gambar.  Kerangka Pikir Penelitian  
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ANALISIS RASIO KEUANGAN 

METODE TIME SERIES 

RATIO LIKUIDITAS 

LAPORAN LABA - RUGI NERACA 

RATIO PROFITABILITAS RATIO AKTIVITAS
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. LAPORAN KEUANGAN 

2.1.1.  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai hasil 

akhir dari proses akuntasi, laporan keuangan menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak (misalnya pemilik dan 

kreditor) (Sugiri, 2004). 

Munawir (1981) menyatakan bahwa laporan keuangan pada dasarnya 

adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak – 

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Pihak – pihak yang berkepentingan terhadap posisis keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan adalah : para pemilik perusahaan, manager 

perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor dan 

pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak – pihak 

lainnya. Laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh akuntan 

pada akhir periode untuk sustu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar 

neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba.  

Laporan keuangan (financial statement) merupakan suatu gambaran dari 

suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya satu periode akuntansi) dan 

memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai perusahaan 

dalam waktu tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan prodek 



 9

akhir dari proses atau kegiatan – kegiatan akuntansi dalam suatu kesatuan 

akuntansi usaha (Business Accounting Entity) (Djahidin, 1985). 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis 

laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba / rugi, atau 

hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi  keuangan. Laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan 

kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan bahan sarana 

informasi (screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu (Harahap, 2007). 

 

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan, menurut, ’’Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan” (IAI, 2002), adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi  keuangan (aktiva, 

utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu. 

2. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan. 

3. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan 

perusahaan. 

4. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan 

relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. 
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Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban 

(swetarship) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, Menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2002), suatu laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai perusahaan yang meliputi: 

a. Aktiva  

b. Kewajiban  

c. Ekuitas  

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 

e. Arus kas 

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi 

arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas.  

Accounting Principle Board (APB) Statement No 4 American institute of 

certified Public Accountant (AICPA) menggambarkan tujuan laporan keuangan  

dengan membaginya menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan umum 

”Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan 

posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima” 
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2.  Tujuan Khusus  

”Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan 

bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi 

lain yang relevan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 1. Tujuan Laporan Keuangan Menurut APB Statement No 4  

Sumber: Sofyan Safry Harahap: Teori Akuntansi, Bumi Aksara, Jakarta 
1994. 
 

A statement Of basic Accounting Theory merumuskan empat tujuan 

akuntansi yaitu: 

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang 

terbatas dan untuk menetapkan tujuan; 

2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan 

faktor produksi lainnya; 

3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan; 

4. Membantu Fungsi dan pengawasan sosial. 

Tujuan laporan Keuangan menurut SAK adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

Tujuan Laporan Keuangan 
APB No 4 

Tujuan Khusus 
 
Menyajikan Laporan 

 Posisi keuangan 
 Hasil usaha 
 Perubahan posisi 

keuangan secara 
wajar sesuai GAAP 

Tujuan Umum 
 
Memberikan informasi 
1. Sumber ekonomi  
2. Kewajiban  
3. Kekayaan bersih 
4. Proyeksi Laba 
5. Perubahan Harta 

dan kewajiban 
6. informasi relevan 

Tujuan Kualitatif 
 

1. Relevan 
2. Dapat dimengerti 
3. Dapat diperiksa 
4. Netral 
5. Tepat Waktu 
6. Dapat 

dibandingkan 
7. Lengkap 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan Trueblood Committe 

(Harahap, 2007) merumuskan Tujuan Laporan keuangan sebagai berikut: 

”Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.” 
 

Menurut Hanafi (2004), laporan keuangan perusahaan bertujuan 

meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu 

tertentu. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Selain sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi, menurut Suhardito (2000), laporan 

keuangan juga berguna untuk : 

a. Menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumberdaya – sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. 

b. Memberikan petunjuk pada investor untuk menanamkan modalnya pada 

industri yang tepat. 

c. Sebagai alat penilai kerja perusahaan. 

d. Sebagai alat penilai kinerja manajer. 

e. Sebagai alat bantu pengambilan keputusan operasional taktis dan strategis 

dimasa depan. 

 

2.1.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut ”Kerangka Dasar  Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan” (IAI, 2002), terdapat empat karakterisik kualitatif pokok laporan 

keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 
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a. Dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah 

informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai 

dengan tingkat pengertian penggunaannya. 

b. Relevan. Informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan 

pemanfaatannya. 

c. Andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus handal. Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 

yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan 

dengan informasi akuntasi pada periode sebelumnya pada perusahaan yang 

sama, atau dengan perusahaan yang sejenis lainnya pada periode waktu 

yang sama. 

Sebagaimana yang dikemukakan  oleh Nazaruddin (1998), bahwa 

karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif 

apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi atau pengambilan 

keputusan. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan terdiri dari empat 

karakteristik kualitatif pokok, yakni: 

a. Dapat dipahami. Untuk dapat memudahkan seseorang pengguna (users) 

dalam memanfaatkan informasi laporan keuangan, maka laporan tersebut 

harus dapat dipahami dengan mudah, dengan asumsi bahwa pemakai 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas bisnis dan 

ekonomi. 
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b. Relevan. Suatu informasi keuangan dikatakan relevan jika ia memiliki 

kemampuan prediksi / peramalan dengan menampilkan informasi tentang 

transaksi dan peristiwa masa lalu,serta memberikan penegasan / 

confimatory role terhadap prediksi yang lalu. 

c. Keandalan. Suatu informasi laporan keuangan dikatakan andal jika ia 

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. 

d. Dapat dibandingkan. Maksud dari karakteristik ini adalah pemakai 

memiliki kesempatan untuk memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode dan mengidentifikasi kecenderungan posisi dan 

kinerja keuangan. 

 

2.1.4. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut SAK sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut (Harahap, 2007): 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu  merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap 

sebagai satu – satunya sumber informasi dalam proses pengambilan 

keputusan.  

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan 

bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja 

misalnya untuk pajak, dan bank. 

3. Proses penyusunan laporan tidak luput  dari penggunaan taksiran dan 

berbagi pertimbangan. 
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4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau tidak 

menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan 

keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; 

bila terhadap beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 

mengenai penilaian suatu pos, makanya lazim dipilih alternatif yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

/ transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). 

7. laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah teknis, 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan 

sufat dari informasi yang dilaporkan. 

8. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber – sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

9. informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifkasikan umumnya diabaikan. 

 

2.2. Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis  laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan 

laporan keuangan. Kata analisis berarti memecahkan atau menguraikan sesuatu 
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unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah Neraca, 

Laporan Laba / Rugi, dan Arus Kas (Dana).  Jika dua pengertian ini 

digabungkan, analisis laporan keuangan berarti: 

”Menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 

mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif 

maupun data non kuantitataif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

lebih dalamyang sangat penting dalam proses menghasilkan kepuasan yang 

tepat (Harahap, 2007). 

Foster (1986) mengemukakan pengertian analisis laporan keuangan 

sebagai berikut: 

”Mempelajari hubungan – hubungan didalam suatu set laporan keuangan 

pada suatu saat tertentu dan kecenderungan – kecenderungan dari hubungan ini 

sepanjang waktu.” 

”Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam 

memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”.  

Helfert (1982) dalam bukunya ini menekankan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah pada arus dana dalam suatu sistem bisnis. Dalam gambaran arus dana ini 

dia melihat prestasi perusahaan, proyeksi, optimalisasi modal, dan sumber dana 

perusahaan.  

Analisis laporan keuangan adalah diagnosis, identifikasi dimana satu 

perusahaan mempunyai masalah, dan meramal, memperkirakan bagaimana 

suatu perusahaan akan melaksanakan dimasa datang. Analisis laporan keuangan 
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menyangkut  pemeriksaan keterkaitan angka – angka dalam laporan keuangan 

dalam beberapa periode (Thomsom, 2001). 

Menurut Lukman (2007), mengemukakan bahwa pada dasarnya analisis 

laporan keuangan perusahaan merupakan perhitungan ratio – ratio untuk menilai 

keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinannya dimasa 

depan. Menurut Dwi (2002) analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, 

yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan 

suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis 

laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses suatu membedah laporan 

keuangan ke dalam unsur – unsurnya, menelaah masing – masing unsur 

tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur – unsur tersebut dengan tujuan 

untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan 

keuangan itu sendiri. 

Bernstein (1983), mengemukakan bahwa definisi analisis laporan 

keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka 

membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada 

masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi 

dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi  dan kinerja perusahaan 

pada masa mendatang. Lebih jauh lagi Bernstein (1983), menegaskan bahwa 

disiplin dari suatu analisis terhadap laporan keuangan terletak pada dua dasar 

(landasan) pengetahuan, yaitu landasan pemahaman terhadap model – model 

akuntasi seperti yang tersermin pada laporan keuangan yang dipublikasikan dan 

landasan penguasaan terhadap alat – alat analisis keuangan. 
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2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap 

kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut 

(Harahap, 2007): 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explisit) 

dari suatu laporan keuangan  atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal – hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar  perusahaan. 

5. Mengetahui sifat – sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model – 

model dan teori – teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan, dengan perkataan lain apa yang di maksudkan dari dari suatu 

laporan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b. Dalam memproyeksi keuangan perusahaan. 
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c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu. 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e. Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.  

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.   

8. Dapat Membandingkan suatu perusahaan lain dengan periode sebelumnya 

atau dengan standart industri normal atau standart ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Dari sudut lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein 

(1983) adalah sebagai berikut: 

1. Screening  

”Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau marger.” 

2. Forcasting  

”Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang.” 

3. Diagnosis 

”Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah – 

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain.” 
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4. Evaluation 

”Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 

efesiensi, dan lain – lain.” 

Dwi (2002), menyatakan pendapat lain yang lebih penting tentang tujuan 

analisis laporan keuangan yaitu untuk mengurangi ketergantungan para 

pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi; mengurangi dan 

mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap 

proses pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan tidaklah berarti 

mengurangi kebutuhan akan penggunaan berbagi pertimbangan, melainkan 

memberikan dasar dan layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan 

– pertimbangan tersebut.    

 

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua 

metode, yaitu metode analisis  metode analisis Horizontal (dinamis) dan 

metode analisis vertikal (statis) (Dwi, 2002):  

a. Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode) 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebit 

metode analisis horizontal karena membandingkan perusahaan (pos) yang 

sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena 

metode ini bergerak dari tahun ketahun (periode). 

b. Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu (periode), yaitu 
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dengan membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain (pos) pada laporan keuangan yang sama unruk tahun yang sama, 

disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos – pos 

laporan keuangan pada (periode) tahun yang sama.   

Beberapa teknik analisis laporan keuangan dapat disebutkan sebagai 

berikut (Harahap, 2007): 

1) Perbandingan laporan keuangan  

 Perubahan tahun ketahun 

2) Seri trend / angka indeks 

3) Laporan keuangan common size (bentuk awam) 

Analisis bentuk struktur laporan keuangan. 

4) Analisis rasio 

5) Analisis khusus 

a. Ramalan kas 

b. Analisis perubahan posisi keuangan  

c. Laporan variasi gross margin 

d. Analisis Break Even 

e. Analisis Dupont. 

   

2.3 Analisis Rasio Keuangan 

2.3.1 Macam – Macam Analisis Rasio Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Lukman (2004), likuiditas merupakan suatu indikator mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka 
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pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio – rasio ini dapat dihitung melalui sumber 

informasi tentang modal kerja yaitu pos – pos aktiva lancar dan utang lancar. 

Beberapa rasio likuiditas ini adalah sebagai berikut (Harahap, 2007): 

a. Current Ratio / Rasio lancar 

Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi 

oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama 

dengan jatuh tempo utang. 

   LancargHu
LancarAktivaRatioCurrent

tan
=  

b. Quick rasio / aktiva lancar  

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik (Harahap, 2007).  

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya 

rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan unsur aktiva lancar ini sering 

menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Jadi rasio cepat lebih baik dalam 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (Munandar, 1993). Rumus dari Quick rasio /  Rasio cepat : 

 sLiabilitieCurrent
InventoryAssetCurrentRatioQuick −

=               atau     

 LancargU
PersediaanLancarAktivaCepatRasio

tan
−

=  
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c. Cash Rasio 

Menurut Munandar (1993), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

membayar utang lancarnya dengan kas atau yang stara dengan kas. Rasio ini 

menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancarnya. Rumus dari 

Cash Rasio / Rasio kas : 

 LancargHu
kasstaradanKasKasRasio

tan
=  

d. Net Working Capital / Modal Kerja Bersih. 

Net working capital merupakan selisih antara current assets (aktiva 

lancar) dengan current liabilities (utang lancar). Net working capital 

digunakan untuk menghitung berapa kelebihan aktiva lancar diatas utang 

lancar. Jumlah net working capital yang semakin besar menunjukkan tingkat 

likuditas yang semakin tinggi pula (Lukman, 2007). Rumus dari Net Working 

Capital / Modal Kerja Bersih : 

 Net Working Capital = Current assets – Current liabilities    atau 

 Modal kerja bersih = Aktiva lancar – Utang lancar 

2. Rasio utang / Solvabilitas / Laverage  

Menurut Harahap (2007), rasio menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban – kewajibannya 

jika perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos – pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Solvabilitas 

berarti kemampuan  suatu perusahaan untuk membayar semua utang – utangnya 

baik utang jangka pendek maupun jangka panjang ( Munandar, 1993). 

   Rasio solvabilitas antara lain : 

1. Debt ratio / Rasio total utang 
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Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin tinggi debt ratio senakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan didalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini 

dapat dihitung sebagai berikut (Lukman, 2007) : 

 AssetTotal
sLiabilitieTotalRatioDebt =  

 AktivaTotal
gHuTotalgHuTotalRasio tantan =  

2. Debt equity ratio / Ratio utang jangka panjang  terhadap modal sendiri 

Rasio ini mengambarkan perbandingan utang dan equitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Munandar, 

1993). Menurut Lukman (2007), rasio ini menunjukkan hubungan antara 

jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh para kreditur dengan 

jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Hal ini 

biasanya digunakan untuk mengukur financial laverage dari suatu perusahaan. 

Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: 

RatioEquityDebt   =  EquityrsStockholde
DebtTermLong

 atau 

SendiriModal
PanjangJangkagHuDER tan

=  

3. Rasio Aktivitas 

 Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan  penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya (Harahap, 2007). Menurut Munandar (1993), rasio aktivitas 
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mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumberdaya yang 

ada pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan 

antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio – rasio 

yang umum digunakan adalah : 

1. Fixed assets turnover / perputaran aktiva tetap 

Rasio ini berguna untuk mengevalusi kemampuan perusahaan 

menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan 

(Munandar, 1993). Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar 

bila diukur dengan volume penjualan. Adapun perhitunganya adalah sebagai 

berikut (Harahap, 2007) : 

TurnoverAssetsFixed   =  AssetsFixedNet
Sales

 

Perputaran aktiva tetap = TetapAktiva
BersihPenjualan

  

 
2. Total assets turnover / Perputaran total aktiva 

Rasio ini menunjukkan effektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah 

penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan  

dalam bentuk harta perusahaan (Munandar, 1993). Adapun perhitungan rasio 

ini adalah sebagai berikut (Harahap, 2007) : 

 Total assets turnover  =  AssetsTotal
Sales

             atau 

 

Perputaran total aktiva = AktivaTotal
BersihPenjualan

         

 
3. Inventory turnover / Tingkat perputaran persediaan  
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Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal (Harahap, 2007). Rasio perputaran persediaan biasanya 

mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang (Munandar, 1993).  

Adapun perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut : 

 InventoryAverage
SoldGoodsOfCostOverTurnInventory =  

 RataRataPersediaan
dijualyangbarangpokokaHITO

−
=

arg
 

4. Working capital turnover / perputaran modal kerja 

 Rasio ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas 

kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan (dalam rupiah) 

yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja, Adapun 

perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Munandar, 1993) : 

CapitalWorkingNet
SalesTurnoverCapitalWorking =  

Perputaran modal kerja  = LancargHuLancarAktiva
BersihPenjualan

tan−  

4. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan hasil bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajemen. Rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir 

tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberi gambaran tentang 

tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio profitabilitas yang umum 

digunakan (Munandar, 1993) : 

1. Operating profit margin / Tingkat laba operasi  
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 Operating profit margin menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan jumlah biaya – biaya operasional perusahaan dan biaya 

produksi. Adapun perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Harahap, 

2007) : 

Sales
ofitOperatinginMofitOperating PrargPr =  

 Penjualan
OperasiLabaOperasiLabaTingkat =  

 
2. Gross profit margin / Tingkat laba kotor 

 Rasio ini mengukur efesiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

secara efisien. Dalam mengevaluasi dapat dilihat margin per unit produk, bila 

rendah maa perusahaan tersebut sensitif terhadap pesaingnya. Adapun 

perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Munandar, 1993): 

 Gross profit Margin  = Sales
ofitGross Pr

 atau  

 

 Tingkat laba kotor = Penjualan
KotorLaba

 

  

3. Net profit margin / Margin laba bersih 

 Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

Adapun perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Munandar, 1993): 

Net profit margin = Sales
TaxesAfterofitNet Pr

 

Margin laba bersih = Penjualan
pajaksesudahLaba
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4. Return on invesment   

 Mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan operasi untuk menghasilkan 

keuntungan. Adapun perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Munandar, 

1993): 

Return on invesment = AssetsTotal
TaxesAfterofitNet Pr

 

Tingkat penghasilan bersih = AktivaTotal
pajaksesudahLaba

 

5. Return on equity 

 Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Adapun 

perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Munandar, 1993): 

Return on equity = RatioDebt
ROI

−1   

2.3.2 Metode Pembanding Rasio Keuangan 

 Pada intinya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam 

membandingkan rasio finansial perusahaan yaitu ”Cross-sectional approach” 

dan ”Time series analysis”. Croos-sectional approach adalah suatu cara 

mengevaluasi dengan jalan membandingkan ratio – ratio antara perusahaan 

lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan. Jadi dengan pendekatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk suatu perusahaan 

sejenis lainnya. Sedangkan time series analysis dilakukan dengan jalan 

membandingkan ratio – ratio finansial perusahaan dari satu periode ke periode 
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lainnya. Pembandingan antara rasio saat ini dengan rasio – rasio pada masa lalu 

akan memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau 

kemunduran. Perkembangan perusahaan akan dapat dilihat pada trend dari 

tahun ke tahun, sehingga dengan melihat perkembangan ini perusahaan dapat 

membuat rencana – rencana untuk masa depannya (Lukman, 2007). 

2.3.3 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya, 

keunggulan tersebut adalah (Harahap, 2007) : 

1. Rasio merupakan angka – angka atau iktisar statistik yanglebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain; 

4. Sangat bermanfaat  untuk bahan dalam mengisi model – model 

pengambilan keputusan dan model – model prediksi (Z – score); 

5. menstandarisir size perusahaan 

6. lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau ”time series”. 

7. lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 

yang akan datang. 

2.3.4 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

  Di samping keunggulan yang dimiliki analysis rasio, teknik ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya 
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agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan analisis 

rasio itu adalah (Harahap, 2007): 

1. kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini seperti: 

a. bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak 

mengandung taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau 

subyektif; 

b. nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar; 

c. klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio; 

d. metode pencatatan yang tegambar dalam standart akuntasi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan dalam menghitung rasio. 

4. sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

5. dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standart akuntansinya 

tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan.  
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2.4 Pengertian dan Penilaian Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu 

tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dimasa sekaran dan masa yang akan 

datang. Salah satu cara untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan dapat dicapai yaitu dengan mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan.  

Helfert (1982), mengatakan bahwa: 

Prestasi kinerja adalah hasil dari banyak keputusan individu yang 

dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Drucker (1982): 

Kinerja adalah tingkat prestasi (karya), hasil nyata yang kadang – 

kadang digunakan untuk tecapainya hasil positif atau hasil dari banyak 

keputusan yang dibuat secara terus – menerus oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

adalah hasil dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh 

manajemen perusahaan secara terus menerus dalam suatu periode tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada pojok BEJ Universitas Brawijaya (JSX 

Corner) yang bertempat di jalan Mayjend Haryono 165 Malang. Pengumpulan 

data dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2008 sampai 1 April 2008. 

 

3.2 Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi deskriptif yaitu penelitian 

terhadap fenomena tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek individu, 

organisasional, industri atau perspektif lain. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual 

dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Tujuan dari 

penelitian studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun status dari 

individu yang kemudian dari sifat khas di atas akan dijadikan hal yang bersifat 

umum.  Menurut  Arikunto (2002 : 120), penelitian studi kasus adalah suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Metode studi kasus tersebut digunakan 

untuk mengumpulkan data skunder. Pengumpulan data skunder dalam metode 

studi kasus lebih tepat menggunakan studi pustaka. data sekunder adalah data 
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yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti misalnya dari Biro 

Statistik dan keterangan – keterangan atau publikasi lainya.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data 

sekunder, karena penulis tidak mengambil data dari perusahaan secara langsung 

melainkan dari pihak lain, dalam hal ini adalah pojok BEJ Universitas Brawijaya 

(JSX Corner). 

Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menggunakan metode 

Purposive Sampling (sampel bertujuan) yang merupakan cara pengambilan 

sampel secara tidak acak berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan 

fenomena yang diamati dan membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik 

subyek – subyek yang telah diteliti (Indriantoro dan Supomo: 1999: 131). Subyek 

yang digunakan dalam sampel adalah: 

a. Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

b. Perusahaan 

Perusahaan pakan (PT. japfa Comfeed Indonesia tbk.) yang listing di BEJ. 

Penelitian ini memfokuskan pada laporan keuangan, khususnya penilaian kinerja 

keuangan perusahaan pada periode 2004 – 2006. 

 

3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) variabel 

penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel juga 

merupakan suatu konsep yang dapat diukur atau merupakan factor- factor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala- gejala yang akan diteliti.  
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 Variable yang digunakan meliputi :  

1. Variable tingkat likuiditas indikatornya CR, QR, Cash Ratio, dan NWC 

2. Variable tingkat aktivitas indikatornya ITO, FATO, WCTO  dan TATO 

3. Variable tingkat solvabilitas indikatornya DR dan DER 

4. Variable tingkat profitabilitas indikatornya GPM, OPM, NPM, ROI, dan 

ROE 

 

3.4  Teknik Analisis Data  

1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode 

kuantitatif non statistik yaitu analisis terhadap data yang berupa angka – 

angka tanpa menguji secara statistik. Adapun tahapan – tahapan analisa 

dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Perhitungan tingkat likuiditas perusahaan pada periode 2004 – 2006. 

b. Perhitungan tingkat laverage perusahaan pada periode 2004 – 2006. 

c. Perhitungan tingkat profitabilitas perusahaan pada periode 2004 – 

2006 

d. Perhitungan tingkat aktivitas perusahaan  perusahaan pada periode 

2004 – 2006. 

2. Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan penjelasan 

dengan kata – kata atau kalimat untuk menerangkan data kuantitatif yang 

telah diperoleh guna menghasilkan suatu kesimpulan 

Adapun tahap – tahap analisis data dalam penelitian meliputi: 

1. Menghitung tingkat likuiditas 

Terdapat 4 cara untuk menghitung ratio likuiditas: 
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a. Current rasio 

LancargHu
LancarAktivaRatioCurrent

tan
=  

b. Quick rasio 

sLiabilitieCurrent
InventoryAssetCurrentRatioQuick −

=  

c. Cash rasio 

LancargHu
kasstaradanKasKasRasio

tan
=  

d. Net working capiatal 

   Net Working Capital = Current assets – Current liabilities     

2. Menghitung tingkat aktivitas 

Terdapat 4 cara untuk menghitung rasio aktivitas: 

1. Fixed asset turn over 

 TurnoverAssetsFixed   =  AssetsFixedNet
Sales

 

2. Total asset turn over 

Total assets turnover  =  AssetsTotal
Sales

 

3. Inventory turn over 

InventoryAverage
SoldGoodsOfCostOverTurnInventory =  

4. Working capital turn over 

CapitalWorkingNet
SalesTurnoverCapitalWorking =  
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3. Mengetahui tingkat laverage 

Terdapat 2 cara untuk menghitung rasio laverage: 

1. Debt ratio 

AssetTotal
sLiabilitieTotalRatioDebt =  

2. Debt equity ratio 

RatioEquityDebt   =  EquityrsStockholde
DebtTermLong

 

4. Mengetahui tingkat profitabilitas 

Terdapat 4 cara untuk menghitung rasio laverage 

1. Operating profit margin 

Sales
ofitOperatinginMofitOperating PrargPr =  

2. Gross profit margin 

 Gross profit Margin  = Sales
ofitGross Pr

 

3. Net profit margin 

  Net profit margin = Sales
TaxesAfterofitNet Pr

 

4. Return on investment 

   Return on invesment = AssetsTotal
TaxesAfterofitNet Pr

 

5. Return on equity 

  Return on equity = RatioDebt
ROI

−1   

• Menilai kinerja dengan metode time series 

3.5 Batasan istilah 
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Batasan – batasan istilah dalam usulan penelitian ini meliputi: 

1. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai hasil akhir 

dari proses akuntasi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. 

2. Analisa laporan keuangan perusahaan merupakan perhitungan rasio untuk 

menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan 

kemungkinannya di masa depan 

3. Cross-sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan 

membandingkan ratio – ratio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan. 

4. Time series analisys adalah membandingkan ratio – ratio finasial perusahaan 

dari satu periode ke periode lainnya.  

5. Liquidity Ratio, kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban  

– kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo / rasio yang menunjukkan 

hubungan antara kas dan aktiva  lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan 

kewajiban lancarnya. 

6. Laverage ratio / ratio solvabilitas. Menjelaskan penggunaan utang untuk 

membiayai sebagian aktiva perusahaan. 

7. Ratio profitabilitas adalah Sekelompok ratio yang menunjukkan gabungan 

efek – efek dari liquiditas, manajemen aktiva, dan utang – utang pada hasil 

operasi sebuah perusahaan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penyajian Data 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

P.T. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka 

UU Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan akta notaris Djojo 

Muljadi, SH No. 59 tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan akta No. 60 dari 

notaris yang sama tanggal 15 Pebruari 1972. Akta pendirian ini beserta 

perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 641 

tanggal 25 Oktober 1974. Status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal 

Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan 

dari BKPM No.10/V/1982 tanggal 25 Juni 1982 yang dinyatakan dalam akta 

notaris Sastra Kosasih, SH No. 29 tanggal 27 Oktober 1982. Anggaran dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 

akta notaris No. 7 tanggal 1 Nopember 2002 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi 

notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan 

disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusannya No. C-23314.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Nopember 2002. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Kantor 

pusat Perusahaan beralamat di Wisma Milenia Lt. 7 Jl. MT. Haryono Kav. 16 
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Jakarta 12810, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo - Jawa Timur, Tangerang - 

Banten, Cirebon – Jawa Barat, Makasar - Sulawesi Selatan dan Lampung.  

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan meliputi bidang: 

a. Pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan 

hewan, kopra dan bahan lain yang mengandung minyak nabati, cassave 

(gaplek) dan lain-lain. 

b. Mengusahakan pembibitan, peternakan ayam dan usaha peternakan lainnya, 

meliputi budi daya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan dan 

usaha lain yang terkait. 

c. Menjalankan perdagangan dalam negeri dan internasional dari bahan 

tersebut serta hasil produksi tersebut diatas. 

Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri, 

termasuk ke Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. 

Pada tanggal 31 Agustus 1989, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif 

dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) [sekarang Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan 

suratnya No. SI-046/SHM/MK.10/1989 untuk melakukan penawaran umum atas 

4.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 23 Oktober 1989 

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Surabaya (BES). 

Pada tanggal 8 Pebruari 1990, Perusahaan memperoleh persetujuan 

pencatatan dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) dengan suratnya 

No. S-139/PM/1990 untuk melakukan pencatatan saham sebesar 24.000.000 

saham yang berasal dari penawaran umum terbatas dengan perbandingan 2 : 3. 
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Saham-saham tersebut dicatatkan pada BEJ dan BES pada tanggal 12 Pebruari 

1990.  

Pada tanggal 26 Juli 1991, Perusahaan memperoleh persetujuan pencatatan 

dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) dengan suratnya No. S-

1149/PM/1991 untuk melakukan pencatatan saham bonus sejumlah 80.000.000 

saham dengan perbandingan 1 : 2. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BEJ 

dan BES pada tanggal 29 Juli 1991. 

 Pada tanggal 20 Maret 1992, Perusahaan memperoleh persetujuan 

pencatatan tambahan saham atas penerbitan Obligasi Konversi di luar negeri 

dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) dengan suratnya No. S-

599/PM/1992 sebanyak 28.941.466 saham. 

Pada tanggal 1 November 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk meningkatkan modal 

ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan 1.340.473.194 lembar saham 

dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada kreditur tak terafiliasi tanpa 

melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan Bapepam 

No. IX.D.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) 

No. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Pada tanggal 31 Desember 

2006 dan 2005, seluruh saham Perusahaan atau sejumlah 1.489.414.660 saham 

telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. 

Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan pengurus Perusahaan 

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tanggal 22 

Juni 2006 yang didokumentasikan dalam akta No. 115 dari Dr. Irawan Soerodjo, 
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S.H., Msi, notaris di Jakarta, susunan manajemen Perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

Komisaris Utama : Radityo Hatari (Komisaris Independen) 

Wakil Komisaris Utama : Osa Masong 

Komisaris : Hariono Soemarsono 

Direktur Utama : Handojo Santosa 

Wakil Direktur Utama : Bambang Budi Hendarto 

Direktur : Ignatius Herry Wibowo 

Sebagai perusahaan publik, Perusahaan telah memiliki Komisaris Independen dan 

Komite Audit yang diwajibkan oleh Bapepam (sekarang Bapepam dan LK). 

Radityo Hatari adalah Komisaris Independen Perusahaan. Komite Audit 

Perusahaan terdiri dari dua orang anggota, dimana Radityo Hatari yang menjabat 

sebagai Komisaris Independen juga menjadi Ketua Komite Audit.  

Jumlah karyawan Perusahaan rata-rata (tidak diaudit) adalah sebesar 

10.065 orang tahun 2006 dan 9.373 orang tahun 2005. Jumlah kompensasi 

komisaris dan direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp 9.143.092.106 pada 

tahun 2006 dan Rp 12.416.530.096 pada tahun 2005. Dewan Direksi telah 

menyelesaikan laporan keuangan konsolidasi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 pada tanggal 

27 April 2007 dan bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi tersebut. 

Susunan pemegang saham sesuai dengan registrasi dari PT Kustodian 

Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek Perusahaan tanggal 31 Maret 

2007 dan 2006 dapat dilihat pada table 1 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Jumlah Kepemilikan Saham Pada PT Japfa Comfeed Indonesia 
       Tbk. 
 

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM
 PADA PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.

431.028.187

143.811.469

136.327.801
127.619.519

98.706.619

551.921.065

Pacific Focus Enterprises, Ltd.
JP Morgan Chase Bank, cabang Jakarta, atas nama Kreditur perusahaan
Coutts Bank Von Ernst, Ltd., Singapura
Rangi Management Ltd. (RM), British Virgin Island
BNP Paribas Private Bank, Singapura
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)

 
Sumber : Data primer diolah 
 
 
 
 
Gambar 1. Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Pada PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. 
 

JUMLAH PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM PADA PT. 
JAPFA CO MFEED INDO NESIA TBK

29%

10%
9%9%7%

36%

Pacific Focus Enterprises, Ltd.

JP Morgan Chase Bank, cabang Jakarta, atas nama Kreditur perusahaan

Coutts Bank Von Ernst, Ltd., Singapura

Rangi Management Ltd. (RM), British Virgin Island

BNP Paribas Private Bank, Singapura

Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
 

Sumber : Data primer diolah 
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Kreditur melakukan lock-up saham Perusahaan hasil konversi sehubungan 

dengan restrukturisasi pinjaman pada tahun 2002 sebesar 20% dari seluruh modal 

yang ditempatkan setelah restrukturisasi dilakukan. Saham tersebut akan 

diserahkan kepada Rangi Management Ltd. (RM), perusahaan yang dimiliki oleh 

manajemen Perusahaan dan berkedudukan di British Virgin Islands. Adapun 

ketentuan penyerahannya adalah sebagai berikut: 

1. Sebesar 5% pada saat tanggal efektif perjanjian restrukturisasi. 

2. Sebesar 15% disimpan oleh escrow agent, yaitu JP Morgan Chase Bank, 

cabang Jakarta atas nama para kreditur Perusahaan yang akan diserahkan 

dengan ketentuan: 

–   Apabila Perusahaan, MBAI dan STP tidak wan prestasi, maka saham lock-

up akan diserahkan sebesar 1% per tahun selama jangka waktu 

restrukturisasi sampai dengan maksimal 10%. Setiap penyerahan 1% 

kepada RM, disertai dengan penyerahan kembali sebesar 0,5% kepada 

kreditur sampai dengan maksimal 5%. 

–  Apabila Perusahaan, MBAI dan STP wan prestasi, maka hak RM untuk 

menerima saham lock-up yang tersisa akan dihapuskan dan sisa saham 

lock-up tersebut akan dikembalikan kepada kreditur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan data dan analisis interprestasi analisis rasio keuangan diatas, 

maka laporan penilitian yang berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN 

SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PT JAPFA 

COMFEED INDONESIA. Tbk”. dapat ditarik kesimpulan bahwa, kinerja 

keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Pada tahun 2004 – 2006 

dikatakan sedang, indikatonya adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas : Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan investasi 

dalam modal kerja banyak yang tertanam pada aktiva lancar terutama pada 

kas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga kondisi 

perusahaan terkesan over likuid karena nilai likuiditas cenderung > 250%.  

b. Rasio aktivitas : Efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan 

sumberdaya untuk mencetak angka penjualan menunjukkan posisi yang 

sudah bagus dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Indikatornya 

hasil dari rasio ini cenderung tinggi > 2 – 6 kali terjadi penjualan dalam 1 

tahun 

c. Rasio laverage : Ketergantungan perusahaan terhadap kreditor lebih besar 

dari tahun ke tahun. Rasio laverage pada perusahaan ini terlalu tinggi 

sehingga dapat membahayakan kreditor jika ada peristiwa likuidasi. Tetapi 

disisi lain pemegang saham sangat menginginkan laverage yang tinggi 
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karena akan meningkatkan laba yang diharapkan. Sebagai indikatornya 

adalah nilai DR dan DER cenderung diatas 60 % dan hal ini sangat 

membahayakan kreditor sehingga kreditor enggan memberikan pinjaman 

pada perusahaan. 

d. Rasio Profitabilitas : Secara time series profit yang dihasilkan dari tahun 

ke tahun terus meningkat, baik jika dilihat dari hubungan penjualan 

maupun investment. Namun pada tahun 2004 tingkat rasio ini 

mengindikasikan adanya kecenderung mengalami penurunan (rugi) yang 

lumayan besar dari triwulan I - IV. Faktor yang menyebakan terjadinya 

penurunan tingkat rasio ini adalah volume penjualan, total aktiva, dan 

modal sendiri kurang maksimal. Jika dilihat dari sisi luar, pada tahun 2004 

banyak isu merebak tentang adanya kasus isu flu burung . 

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas maka yang dapat dianjurkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai rasio Likuiditas pada PT Japfa Comfeed Ind. Tbk cenderung 

sangat tinggi dari tahun ketahun, hal ini membuktikan banyak dana 

yang tertanam pada aktiva lancar yang menganggur. Hal ini 

menyebabkan kondisi likuiditas yang over likuid yang menunjukkan 

tidak efektifnya pengelolaan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu 

menejemen perusahaan dapat mengalokasikan kelebihan modal kerja 

ke aktiva tetap karena dengan penambahan aktiva tetap dapat 
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diharapkan dapat menaikkan penjualan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan.  

b. Rasio aktivitas: semakin ditingkatkan lagi penjualannya melalui 

sumberdaya yang telah tersedia. 

c. Rasio laverage : laverage pada perusahaan ini kurang bagus. Cara 

mengatasinya yaitu dengan menambah aktiva tanpa menambah hutang 

atau menambah aktiva relative lebih besar dari pada tambahan utang, 

mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi utang 

relative lebih besar daripada berkurangnya aktiva. Baik dengan jalan 

pertama maupun kedua tersebut tidak lain mengharuskan adanya 

tambahan modal sendiri. Apabila pada alternative pertama tambahan 

modal sendiri ditambahkan pada aktiva, sedangkan pada alternative 

kedua tambahan modal sendiri digunakan untuk mengurangi atau 

membayar utang.  

d. Rasio profitabilitas: Kondisi profitabilitas dari tahun ketahun terus 

meningkat, namun pada tahun 2004 perusahaan ini mengalami 

kerugian yang lumayan besar. Hal ini dapat di perbaiki dengan 

meningkatkan penjualan dari besarnya utang yang dipinjam oleh 

perusahaan semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba yang 

optimal. Selain itu perusahaan dapat memanfaatkan kas yang tertanam 

untuk mendapatkan laba melalui perbaikan manajemen operasional 

dan penjualan. 
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