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   ANALISA RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT EVALUASI KINERJA 

KEUANGAN PADA PT. SURYAINTI PERMATA Tbk 

 
Oleh: 

 
Lilian Widi Saputro 

 
ABSTRAK 

 
Di era yang semakin berkembang persaingan didunia properti pun semakin 

ketat, hal ini suatu perusahaan mengadakan analisis terhadap laporan keuangan 
sangatlah penting, hal ini tidak hanya bermanfaaat bagi perusahaaan yang 
bersangkutan melainkan juga pihak-pihak lain yang membutuhkan, walaupun 
kepentingan mereka berbeda-beda. Adapun kemampuan bersaing ditentukan baik 
tidaknya kondisi perusahaan secara umum dan khususnya kinerja keuangan 
perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur kinerja 
perusahaan secara obyektif melalui analisa rasio keuangan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan PT. Suryainti Permata Tbk. tahun  pengamatan yaitu tahun 2007 dengan 
tahun 2008. Analisa penelitian ini menggunakan variabel rasio likuditas yaitu Current 
ratio, Acid test ratio dan rasio profitabilitas yaitu Gross profit margin, Return on 
investment, Return on equity. Untuk menjawab permasalahan dan hipotesis, 

digunakan uji t untuk dua beda rata-rata dengan sampel berpasangan (paired sampel 

t-test). 
Berdasarkan hasil analisa menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan terhadap kinerja keuangan jangka pendek PT. Suryainti Permata Tbk. pada 
tahun 2007 dan 2008, pada rasio likuditas yaitu Current ratio, Acid test ratio, dan 
rasio profitabilitas yaitu Gross profit margin, Return on investment Return on equity 
yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 
diduga ada perbedaan kinerja keuangan jangka pendek PT. Suryainti Permata Tbk. 
Pada tahun 2007 dan 2008 tidak terbukti kebenarannya.  

 
Keywords : Penilaian Kinerja, Analisa rasio likuditas dan rasio profitabilitas 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah 

Semakin tajamnya persaingan ekonomi dan bisnis pada saat ini baik di 

tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dan cepatnya perubahan di segala 

bidang menyebabkan begitu banyak perkembangan pemikiran dan peran di segala 

bidang misalnya di bidang manajemen keuangan menjadi semakin besar. 

        Sejarah perkembangan perusahaan, pada umumnya dapat diketahui 

bahwa keuangan merupakan masalah di dalam usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan, disamping masalah-masalah marketing, di dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Analisa laporan keuangan meliputi permasalahan tentang hubungan 

dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan 

hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak 

memuaskan. Analisa dilakukan dengan mengukur antara hubungan unsur-

unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun 

ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. 

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisa 

dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan. dalam menganalisa laporan keuangan, 

masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

Perbedaan kepentingan akan membawa perbedaan dalam menganalisa 

1 



2 

 

laporan keuangan dan perbedaan dalam tekanan-tekanan yang diberikan 

pada analisa tersebut, artinya penafsiran atau hasil analisa laporan keuangan 

suatu perusahaan akan tergantung pada kedudukan dan kepentingan masing-

masing pihak terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Selain itu laporan keuangan di masa lalu dapat digunakan oleh para 

pemakai untuk melihat serta menilai perkembangan usaha perusahaan dari 

tahun ke tahun serta memprediksi perkembangan atau kinerja keuangan 

perusahan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan itu sendiri akan 

lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika dianalisa lebih 

lanjut, sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan 

yang akan diambil, dengan menganalisa pos-pos yang ada dalam laporan 

laba rugi, akan diperoleh gambaran mengenai hasil usaha serta 

perkembangan perusahaan (Lukas, 1993:76). 

Analisa rasio tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan 

melainkan juga bagi pihak luar dalam hal ini investor atau kreditur yang 

akan menanamkan dana dan juga para banker dan pemerintah. Pemilik 

perusahan berkepentingan terhadap laporan keuangan  agar dapat menilai 

sukses tidaknya memimpin perusahaan. Bagi investor, laporan keuangan 

berguna untuk memprediksi prospek keuntungan dan perkembangan dimasa 

yang akan datang sehingga dapat diperkirakan besarnya deviden dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan bagi 

banker, laporan keuangan berguna untuk mengambil keputusan apakah 
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banker harus memberi atau menolak permintaan kredit suatu perusahaan, 

dan bagi pemerintah, laporan keuangan berguna untuk menentukan besarnya 

pajak yang akan dibebankan perusahaan (Baridwan, 2000:18). 

Analisa rasio bertujuan untuk membantu manajer keuangan 

memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan berdasarkan informasi yang 

tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari laporan keuangan. 

Suatu perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien dan 

efektif, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan yang dibuat oleh seorang 

manajer telah berhasil. Di sini terlihat pentingnya suatu perencanaan dan 

strategi disusun, agar jalannya perusahaan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Selaian itu keberhasilan seorang manajer dapat diukur dengan 

mengetahui kinerja perusahaan yang selama ini dicapai. Kinerja merupakan 

prospek, pertumbuhan serta potensi dibanding dengan waktu dan perusahaan 

yang bergerak pada bidang yang sama. Kinerja juga merupakan salah satu 

alat ukur kemajuan usaha  (Munawir, 2002:37). 

Analisa terhadap perusahaan sangat diperlukan, apakah suatu 

perusahaan benar-benar menjalankan usahanya secara efektif dan efisien 

dengan rasio yang ada. Analisa faktor-faktor fundamental merupakan suatu 

analisa perbandingan kinerja berdasarkan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Jadi laporan keuangan sebagai salah satu laporan yang tersusun 
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dari serangkaian data akuntansi mempunyai peran dalam pemikiran kinerja 

perusahaan (Munawir, 2002:8). 

Salah satu dari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para 

investor adalah informasi akuntansi, yang meliputi laporan laba rugi, neraca, 

dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber 

informasi akan lebih bermanfaat bila laporan keuangan tersebut 

dibandingkan dengan periode dalam menganalisa perkembangan perusahaan, 

juga dapat melihat efisiensi tidaknya manajemen dalam mengelola 

perusahaan (Munawir, 2002:9). 

Agar suatu perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan 

mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, maka pihak 

manajemen harus pandai-pandai menjalankan perusahaan dan pengambilan 

keputusan yang tepat (Munawir, 2002:199), adapun kemampuan bersaing 

perusahaan ditentukan oleh baik tidaknya kondisi perusahaan secara umum 

dan khususnya kinerja keuangan perusahaan. 

Peran mengukur kinerja keuangan perusahaan, bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang 

diketahui dari laporan keuangan. Dari laporan dan perkembangan keuangan 

perusahaan tersebut dapat dilihat dari kinerja perusahaan sepereti likuiditas 

dan profitabilitas, apakah ada perubahan atau peningkatannya (Munawir, 

2002:199). Akan tetapi dengan melihat laporan keuangan saja tentu belum 

cukup untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, maka perlu dilaksanakan 
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analisa terhadap laporan keuangan dengan menggunakan metode dan teknik 

analisa tertentu, misalnya dengan membandingkan hasil tahun lalu dengan 

tahun sekarang. Divisi keuangan suatu perusahaan dituntut untuk mengambil 

peran yang lebih besar dalam melakukan analisa keuangan perusahaan 

sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi manajer.  

Mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan para analisa 

keuangan ingin melakukan pemeriksaan pada berbagai aspek dari laporan 

keuangan, adapun alat yang digunakan adalah analisa rasio. 

Analisa rasio laporan keuangan dapat menggambarkan hubungan 

antar pos yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan, dengan 

perbandingan angka rasio dapat diketahui adanya perubahan angka rasio 

yang dimiliki, serta dapat diketahui tingkat likuiditas dan profitabilitas dari 

perusahaan, sehingga berdasarkan hasil analisa itu diharapkan dapat 

membantu pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk mengetahui 

keadaan perusahaan yang sebenarnya dan dapat membantu mereka dalam 

pengambilan keputusan.  

Adanya perubahan perekonomian dosmetik dan global sepanjang 

tahun 2008 dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan usaha 

perusahaan, kondisi keuangan dan prospek usaha, penurunan pertumbuhan 

ekonomi, depresiasi dan suku bunga bank yang meningkat merupakan 

indikator yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis, termasuk bisnis property, 

dengan demikian dapat disimpulkan pokok permasalahannya yaitu: apakah 
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ada perbedaan kinerja keuangan setelah adanya perubahan ekonomi dan 

krisis keuangan sepanjang tahun 2008 dengan tahun sebelumnya, apabila 

dinilai dari hasil rasio keuangan.  

PT. Suryainti Permata Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang property, dan mempunyai prospek yang baik dimasa 

sekarang dan dimasa yang akan datang, dalam hal ini tidak luput dari 

prestasi yang  diukir perusahaan. Untuk mengetahui hal tersebut lebih jauh, 

maka penulis memilih judul :“Analisa rasio keuangan sebagai alat 

evaluasi kinerja keuangan pada PT. Suryainti Permata Tbk Surabaya.” 

 

1.2. Rumusan masalah 

Pemakaian analisa rasio keuangan sebagai alat untuk mengevaluasi  

tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan sangat penting . 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

yaitu: 

 “Apakah ada perbedaan kinerja keuangan PT. Suryainti Permata antara tahun 

2007 dan tahun 2008 ?.” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui perumusan masalah diatas  maka tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Suryainti Permata 

perusahaan dengan menggunakan rasio. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat disumbangkan antara lain adalah: 

1.4.1. Manfaat bagi PT. Suryainti Permata Tbk 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu pimpinan perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam 

meningkatkan dan mengembangkan usaha di masa yang akan datang. 

1.4.2. Manfaat bagi peneliti 

Melatih penulis dalam mengadakan analisa melalui penerapan ilmu 

pengetahuan yang telah diterima didalam bangku kuliah. 

1.4.3. Manfaat bagi Universitas 

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan pertimbangan 

dalam mempelajari permasalahan yang sama, selain itu juga untuk 

melengkapi perpustakaan .  
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