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ABSTRAK
pada
penelitian ini bertuiuan untut me-fiechui perkembangan dan kineria teuangan Perusahaan
2003 s/d 2005' Hasil penelitiah menuniukkan
tatrun
la6arta
et&
plastik
Ceras'Oi'dursa
dan
lndustri
( current ratio).meningkat sebesar 17.'1olo'
bahwa rasio likuiditas V"nii"i""*in dari rilio hncar
meningkat 12'9!*:.perputaran persed.iaan
ouick ratio meningkat ."t"."i-rr,zz7o. rasio aktivitas
p"rputaran akliv1l:tae meninskat sebesar.13,58Yo, perputaran total aktiva
g,'sv".-U?,iu'r. rasio sotvabititas total hutang terhadap total asset (DAR) menurun
rata-rata sebesar 7'05%'
""ulr",
setiap tanrn.'[asio ptonabilitas semakin-rvren]urun dengan
sebesar 3,16%
1,78% dengan perubahan 0,6% setiap
sebesar
rata+ata
ar."t
on
Retum
inoa;
untuk
Sementara
dengan perubahan yang semakin
tahunnya dan Retum on Equity liOelatq--rata.sebesar 35,68% ratio sebesar 23'52 kali dengan
pasar rata-rata price eamings

#;r;i;iJ;"liii,si;i
ffiil;ii;i
[6ilffi .Lb""",

8,72%. Rasio

perkembangan sebesar 69,9% setiap tahunnya,

analisis ratio bisa dikelompokkan ke dalam
lima macam kategori, Yaitu :
RaSio Likuiditas, mengukur
auntuk
dituntut
Manajer keuangan
-{<eroampuan
perusahaan memenuhi
-_
menunjuki,an kemamPuannYa - ffiam'
jangka
kewajiban
PendeknYa.
perub6h.an"
mengaiisipasi berbagai macam
menguKur
AKivitas'
Rasio
b.
dini
secara
untuk
datang,
yang
akan
dimaia
pengambtan
melakukan penyesuaian dan
aktivitas
keputusan seczrra tepat. Sebagaimana. - asset dengan melihat tingkat
PENDAHULUAN

( Agus Sart<iiib'
pendapat
'hat Agus Sartono
8 ) bahwa Peranan dan fungsi
isga

manajer keuangan tersebut. meliputi '
pengimbilan keputusan invesiasi .. (

inveiment Decicion )

pengambilan'

keputusan pembelaniaan atau pendanaan

(

Financing Decicion

...

q

.tnana kemamPuan Perusahaan
memenuhi kewajiban jangka
- d.' 'Rasio
Profitabilitas, melihat
kemampuan perusahaan menghasilkan

), dan kebijakan"

laba.

deviden ( Devident PolicY ).

e. Rasio Pasar, untuk

Laporan keuangan

meruPakan
informasi yang berguna bagi pihak intem
maupun ekstern. Untuk itu perlu dianalisis
dan diinterprestasikan. Analisis dan
interprestasi be(ujuan untuk menilai
efensiensi dari kinerja perusahaan dan'
kondisi kesehatan keuangan perusahaan

guna

melihat
perkembangan nilai perusahaan relatif
terhadaP nilai buku Perusahaan.

.

menYediakan informasi Yang' .

iiOutuht<an oleh investor untuk mengambil
suatu kePutusan.

Salah satu teknik Yang digunakan
untuk mengevaluasi laporan Keudngbn
adalah rasio keuangan yang digunakan
untuk : a).Membuat Perbandingan'
b).Mengestimasi hubungan-hubungan
fungsional anlara variabel. c).Mengukur
kinJrja keuangan perusahaan dalam

hal

tertentu.
Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul

Halim (2005. Hal.77-88), pada dasarnya

aset.

,,Rasio Solvabilitas, mengukur sejauh

lnformasi dari laporan keuangan yang
diteriemahkan dalam rasio keuangan akan
meneerminkan kinerja keuangan
perusahaan dan sebagai dasar untuk
memprediksi posisi keuangan dan kinerja di
masa' depan serta hal-hal lain seperti
pembayaran dividen, upah, pergerakan

harga sekuritas dan

kemamPuan

perusahaan untuk memenuhi komitmennya
ketika jatuh tempo.
Kinerja meruPakan cerminan dari
kemampuan perusahaan dalam mengelola
dan mengalokasikan sumber dayanya'
selain itu untuk memotivasi karyawan dalam
mencapai sasaran organisasi dan dalam
mematuhi standar perilaku yang telah

Percikan: Vol. 113 EdisiJuni2010

b) auick Ratio atau sering juga disebut

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan
tindakan dan hasil yang diharapkan.
lndustri Plastik dan Gelas merupakan
suatu industri yang cukup lama nrelakukari

Acid Test Ratio (ATR)

Rasio

.j.!ci';:

perdagangan saham dalam Bursa Efek

.

'

Jakarta, yang sekaligus merupakan lndostri
yang mampu berkembang hingga saat'ini."'
Dalam perkembangannya industri tetah- '
banyak memberikan kesempatan kerja bagrtpara tenaga kerja khususnya di lndonesia.
Sebagai lndustri yang mampu berkemb6ng,
tentu telah ditopang oleh kemampuan dana
dan aktiva yang cukuP mema:lai.

2\

Rata-Rata Umur Piutang

Perputaran

Bagaimana Kinerja

Piutang =

Penjualan/

Piutang
dan

Rata-Rata Umur Piutang = 360 Hari
/Penjualan

-x100%
Alternatif lain

menghitung rata-rata

umur piutang dengan cara langsung,

Permasalahan pokok adalah sebagai

:

=

Rasio Aktivitas

a)

RUMUSAN MASALAH

berikut

Quick

lcnt:r - Ttrstdt::t:
q:r'iin5 l.intrr

yaitu

Keuang-an

Perusahaan lndustri Plastik dan Gelas y_?ng "
dilihat dari Aspek Rasio Likuiditas,.-Rasio
Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Ri-sio
Profitabilitas dan Rasio Pasar le.rdAsarkan
Laporan Keuangan Periode 2003 -2005?

.

:

Rata-Rata Umur Piutang

.

= (Piutang

Dagang(Penjualan/360 Hari))

b)' Rasio Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan

=

Harga

Pokok Penjualan/Persediaan
dan

METODE PENELITIAN

Rata-rata umur persediaan biasanya
dihitung langsung, seperti berikut ini.

Populasi dalam penelitian ''rrni -ada{atrr
seluruh perusahaan lndustri Plastik das "
Gelas yang terdafiar di Bursa Efek Jakarta'.
Periode 2003 - 2005, yaitu terdiri dad 13

Rata-Rata Umur Persediaan =

.

(Persediaan/(HPP/ 360 Hari))

Alternatif lain

perusahaan lndustri Plastik dan Gelas.-Data

yang digunakan untuk menganalisis'dan
menjawab masalah yang diajukan adalah
data sekunder yaitu berupa laporan
keuangan yang telah dipublika3ikan di
Bursa Efek Jakarta periode 2003-:2005 dari
lndustri Plastik dan Gelas. Yaitu data Aktiva

Lancar, Hutang Lancar,

c)
:

,

Persediaan;'

piutang, Penjualan, Harga

Pokok''

Total Hutang, Laba Bersih Setelah Pajak,

Keuangan, 2004 hal. 44-45
sebagai berikut:

1)

)

ll

Rasio Perputaran Aktiva Tetap

=

Penjqalan/Aktiva Tetap

.

Rasio Perputaran Total Aktiva

Perputaran Total Aktiva

=

Penjualanffotal Aktiva

3)

Rasio Solvabilitas

Rasio Hutang Terhadap Total Aset =
Total Hutan g/Total Aktiva

4)

Rasio Profitabilitas
Profit Margin
Profit Margin = Laba Bersih/Penjualan

a)

b)

antara lain

Rasio Likuiditas
a) Rasio Lancar
Rasio Lancar
= (Aktiva Lancar/
Hutang Lancar )x 100%

dengan

. Perputaran Aktiva Tetap

d)

Penjualan, Total Aktiva Tetap, Total aktiva,.
Modal Saham (Shareholders Equity), Harga'
Pasar (Clossing Price), Earning Per Share
yang diperoleh dari laporan 'resmi dari
Bursa Efek Jakarta dalam bentuk buku
laporan dengan Nama 'lndonesian Capital
Market Directory" atau ICMD tahun 20O6.
Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitan ini adalah metode deskriptif
baik kuantitatif maupun deskriptif .[ualltatif,
dengan menggunakan alat analisis rasio (
Teori Mamduh M. Hanafi, Manajemen

yaitu

menggunakan:
Perputaran Persediaan = (Persediaan
Awal + Persediaan Akhi0/ 2

Return On TotalAsset (ROA
Return On TotalAsset (ROA) = Laba
Bersih/Total Aktiva

a)

Return On Equity (ROE)

Return On Equity
Bersih/Modal Saham

(ROE) =

Laba

-

Ratih K. dan Wwik T.

4

5)

: Analisis Kinerja Keuangan.. .-.

nilai rala-rata rasio lancar pada tahun 2003
yaitu sebesar 128,56% dan terjadi

Rasio Pasar
Price Earning Rasio (PER)

Price Eaming Rasio (PER)' = Harga
Pasar per Lembar/Eaming per Lembar

peningkatan yang drastis sebesar 627o
menjadi-190% di tahun 2004, namun pada
tatrun 2O05 terjadi penurunan sebesar 27,87o/o atau menjadi 162'69%. Yang

artinya adanya
Perbandingan (trend)
Analisis
""kemampuan perusahaan memenuhi hutang
Untrx menentukan UaiX -rtCaknya jangka
dengan akliva lancar
maka
peringfat kinerja keuangan,
-pg1!e|ny3 hutang lancamya.d.an
_

penurunan rata-rata

rtilatif terhadap
rn angka pemband-ing. Angka- yang
lecara keseluruhan hal tersebut tidak
ui!, memakai:
Iligili!;,d-"olrig
" Oit" historis (data masa lalu), dan
berpengaruh besar.karena bersifat fluktuatif
". Angka-angka' dari perusaiaan fain yang artinya teriadi perubahan sementara
;.
yans diringkaskan 'tan dalam jang!€ ya{u pendek'
vi,ig se]enis, i;du;tri.
, 2',' ' Riisio Quick ( Rasio Quick / RQ )
rita-rata
leoltam
q?ri ketiga komponen aktiva lancar (
oatam penelitian ini analisis trend
persediaan

lio"rt"rt

aiounatan tintuk metihii perkembangan. . .J(as, Piutang' dan Persediaan ), palins
yang
tidak
i"1i pi.t"n"n o"t" i"ri hp6ran reuarrlein .- -.lianggap Tgryp.ak?n.3set
semakin
dengan
ini
berkaitian
Hal
Gelai-di.'.-iiquid''
dan
Ferui"t"an lndustri Prastik
-pa.niangnya tahap yang dilalui
Bursa Efek Jakarta perioOe 2003 - 20O51'
'
"
qada
minlaoi kas ya1rg berdampak 'ntYk
il;;;",ilr" sebagaiberikut:
persediaan
meskipun
ketidekpastian nilai
nilai persediaan dicantumkan dalam nilai
Rumus Trend (Perkembangan) = ((ta -

to[4xtooy"perolehan(cost,)'.sedangkanapabila
persediaan terjual, kas yang diperoleh
Rumus Trend (Perubahan) Untuk data
satuannya 7o = ta - td

Keterangan :
ta = Data tahun yang dianalisis
td = Data tahun dasar

s,
2OO4 :52)

(Munawir

nrnu"'jYt'"lilnd;**rll"ng
perolehan. Dengan alaian di aias,

vans

persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar

untuk perhilungan Rasio

Quick'

Berdasarkan data yang diperoleh dan

pada tahun
Analisa Laporan Keuangan dianalisis besamya Rasio Quick
dan

HASTL DAN

2003 rata-rata adalah sebesar 76'98%

di'ffirun 2004 teriadi

PEMBAHASAN

56,430/o

99,43%.

HASIL

Untuk mengetahui

kenaikan

menjadi 133,41o/o sedangkan di tahun 2005
terjadi penurunan sebesar -33,98% menjadi

Perkembangan

rasio-rasio keuangan pada industri plastik
dan gelas maka dibutuhkan data angKa
yang telah terangkum dalam tabulasi yang
nantinya diolah sehingga terlihat kenaikan,

penurunan atau ketetapan dari berbagai
variabel yang digunakan.
Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas adalah alat ukur untuk
menganalisa kemampuan likuiditas iangka
pendek perusahaan dengan melihat aktiva
lancar relatif perusahaan terhadap hutang
lancarnya (hutang dalam hal ini rq-erupekan
kewajiban perusahaan). Dua rasio likuiditas
yang digunakan Yaitu :
1) Rasio Lancar ( Current Ratio / CR )

a.

Untuk mengukur

kemamPuan

perusahaan memenuhi hutang jangka
pendeknya dengan menggunakan aktiva
lancarnya (aktiva yang akan berubah
menjadi kas dalam setahun atau satu siklus

usaha ). Berdasarkan data yang telah
diolah dan dianalisa menunjukan bahwa

b.
1)

Rasio Aktivitas

Menurul Rata-Rata Umur Piutang
Rasio ini bertujuan melihat berapa
lamd waktu yang diperlukan untuk melunasi
piutang yang dipunyai oleh perusahaan
(mengubah piutang menjadi kas). Semakin
lama rata-rata piutang, berarti semakin
besar dana yang tertanam. pada piutang.
Rata-rata umur piutang perusahaan
industri plastik dan gelas dari periode 2003

hingga 2005 bervariasi antara 47 hari
hingga 59 hari untuk mengubah piutang
menjadi kas. Pada tahun 2003 rata-rata
umur piutang yailu 47 hari, dan semenjak
2004 hingga 2005 terjadi kelambatan dalam

proses perubahan piutang menjadi kas,
tahun 2004 selama 56 hari dan 2005
selama 59 hari.

2)

Rasio Perputaran Persediaan

r
Percikan: Vol. 113 EdisiJuni2010

sebesar -3% atau

Rata-rata dari perputaran persediaan

pada tahun 2003 tercatat 5.45

penuru-Dan
45,O4o/o dalam setahun.

kali

menjadi

persediaan berputar selama satu tahun

sedangkan

di tahun 2ffi1

peningkatan menjadi

5,52 kali

setahun yang menandakan

teriadi

d. Rasio. Profitabilitas

Rasio

dalam

menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan tertentu. Profit margin pada tahun
2003-yaitu sebesar 5,09%, di tahun 2004
turun tajam sebesar -27,25% atau meniadi22,17% dan pada tahun 2005 terjadi
peningkatan walau tidak terlalu signifikan
yaiiu S6besar 13,15% atau menjadi -9,02o/o
dalam setahun. Untuk nilai rata-rata terkecil
dari perusahaan pada industri plastik dan
gelas pada tahun 20O3 yaitu PT. Siwani
MakniUr Tbk. dengan menmbukukan nilai
rasio rata-rata sebesar -il,92%, pada tahun

artinya adanya kenaikan sebesar 0,27 kali.
Dan terus naik di tahun 2005 menjadi 2,09

2004 PT. Kageo lgar Jaya Tbk.

kali dalam setahun.
Rasio Perputaran TotalAktiva
Rasio ini digunakan untuk menghitung
produktifitas dan efektifitas penggunaan
total aktiva dalam merealisasikan perfoaliin

4)

Rasio

ini

mengukur kemampuan

perusahaan memenuhi kewajiban jangka

Yang

tercatat sebesar -9,97o/o dan pada tahun
2005 membukukan nilai-rata-rata sebesar 17,19o/o-

2)

secara optimal, perkembangan rata-Jata
perputaran total aktiva dan efektifitas
penggunaannya dari perusahaan pada
industri plastik dan gelas selarna'peri6i16
2003 sampai dengan 2005 maka depgan
menggunakan data keuangan dari

Rasio Solvabilitas

(

1)
Raiio ini untuk menghitung sejauh
mana kemampuan perusahaan

rata 5,45 kali dalam setahun dan-pada'
tahun 2004 tercatat rata-rata 5,52 yang

c.

mengukur kemampuan

profitabilitas ) pada tingkat penjualan, aset,
dan modal saham tertentu.
Profit Margin

3)

perusahaan pada industri plastik dan gelas
selama periode 2003 hingga 2O0&adal5h':
Pada tahun 2003 nilai rata-rata perusahaan
industri platik dan gelas adalah sebesar
0,92 dan meningkat walau tidak terlalu jauh
setiap tahu nnya yaitu sebesar 1,Ot'dl'ta-tiun
20O4 dan 1,1 pada akhir periode tahun
2005.

ini

perusahaan menghasilkan keuntungan

adaiiya
percepatan persediaan terjual dan di tahun
2005 terjadi peningkatan yang -stgnifiK6ii
dari nilai rata-rata perputaran persediaan
yaitu sebesar 10,36 kali dalam setahun.
Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Rasio ini untuk mengukur sejautrrnara
kemampuan Terusaahaan menghasilkan
penjualan berdasarkan aktiva tetap yang
dimiliki perusahaan dan memperlihatkan
sejauh mana efektifitas perusahaan
menggunakan aktiva tetapnya.
Ratra-rata perputaran aktiva tetap
perusahaan pada tahun 2003 tercatat rata-

Retum On Equity (ROE)

Rasp ini mengukur

kemampuan

perusahaan menghasilkan laba bersih
berdasarkan modal tertentu. Rasio ini
merupakan parameter prolitabilitas yang
rligunak{n oleh pemegang saham. Ratarata Retum On Equity (ROE) perusahaan
pada industri ptastik dan gelas tahun 2003
yaitu

se$esar

-'l9Yo. Sedangkan untuk

tahun 2_pM nilai rata-rata tercatat -86,51%

atau menurun drastis sebesar

67,51%

namun pada tahun 2005 teriadi perbaikan
.

nilai rata-rata Relum On Equity (ROE)
sebesar 84,96% atau tercatat sebesar 1,54o/o.

Pada tahun 2003 nilai

rata-rata

terbesar Return On Equity (ROE) adalah
PT. Argha Karya Prima lndustry dengan

nilai rbta-rata rasio sebesar 75,27o/o, di
tahun 20O4 tercatat PT. Asahimas Flat
Glass Tbk. dengan nilai rata-rata rasio
utangya lebih besar dibandingkan dengan
sebesar 2O,O5o/o dan pada tahun 2005
total asetnya. Rasio ini memfukufrn@da-; "tercatatfT. Langgeng Makmur lndustri Tbk.
kewajiban perusahaan.
dengan nilai rata-rata rasio sebesar
panjangnya. Perusahaan yang tidak
solvabel adalah perusahaan yang* tofat

Rasio Total Hutang Terhadap TotalAset

Rata-rata total hutang terhadap total
aset selama periode 2003 sampai dengan
2005, besaran nilai rata-rata pada tahun
2003 yaitu sebesar 51,36%, tahun 20M
yaitu sebesar 48,O4o/o yang artinya terdapat
penurunan sebesar -3,32% atau menjadi
48,O4o/o

dan

di

tahun 2005

terdapat

34,79o/o.

e. Rasio Pasar

Rasio ini untuk mengukur harga pasar
relatif terhadap nilai buku.

Nilai rata-rata terkecil dalam

Price

Earning Ratio (PER) tahun 2003 tercatat

PT.

Fatrapolindo Nusa lndustri Tbk.

sebesar -36,95%, di tahun 2004 tercatat
PT. Asiaplast lndustries Tbk. sebesar ':

6,140/o dan pada akhir tahun 2005 tercatat-

terdapat 5 perusahaan berada di atas nilai
rata-rata Rasio Quick dan 8 perusahaan di
bawah nilaiiata-rata Rasio Quick.

PT. Lapindo lnternational sebesar -36i1%:

Tabel 2

Kinerja Keuangan Dari Rasio Quick
lndustri Plastik Dan Gelas Periode

PEMBAHASAN

2003

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN.

-

2005

PADA TNDUSTRI PLASTIK DAN GELAS

llililflrr{ua

a.

Rasio Lancar
Penilaian kinerja keuangan perusahaan
pada 'industri plastik dan ielas selama
periode 2003 sampai dengan 2005 dilihat

dari kemampuan perusahaan

memenuhi

hutang jangka pendeknya dengan aktiva
lancar adalah sebagai berikut
Tabel

:

liURil.fdi
CmclRr{l

I

ll03

ffi$'t

m{

t$"$t

&t

t62tryt

5 ftnrilaa
3 Pem*aa
6 Perudnar

OddRatio
200t

1630

I

!)01

t33Il

3 PenMm

2005

9913

I

Pennaham

Penffihail

I

Pstndaan

10

PmMuan

I

ftnduan

Data tersebut menunjukkan adanYa
indikasi kelebihan kas atau piutang,
sedahgkan angka yang terlalu kecil
menunjukkan .risiko likuiditas yang lebih
tinggi.

lhuirlemin

r{lflrta{t

(0flRildil.

rOfllrlfur

Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali )

Kinerja Keuangan Dari Rasio Lancar
lndustri Plastik Dan Gelas
Periode 2003 - 2005
ISn

t0{t[JAttl,r,l{(jlll

Iatur

(mRfi{*.

I

Pauilaar

S

Pmsduar

I

Pmrilaar

Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali )
Berdasarkan tabel 1 diketahui nilai ratarata Rasio Lancar perusahaan pada lndustri-

plastik dan gelas periode 2003 sampai
dengan 2005, pada lahun 2fi)3 terdapat 5
perusahaan berada di atas nilai rata-rata
Rasio Lancar dan 8 perusahaan di bawah
nilai rata-rata Rasio Lancar.

Data tersebut menunjukkan

adanYa

kelebihan aktiva lancar, yang dampaknya
akan berpengaruh yang tidak baik teftadap
profitabilitas perusahaan, sedangkan nilai
rasio yang rendah daripada nilai rata-rata
menunjukkan risiko yang likuiditas yang

c.

Rata-Rata Umur Piutang
Penilaian kineria keuangan perusahaan
pada' industri plastik dan gelas selama
periode 2003 sampai dengan 2005 dilihat
dari kemampuan perusahaan merubah
Ffutang-' meniadi kas. Adalah sebagai
berikut :
Tabel 3
Kinerja Keuangan Dari Rasio Perputaran

Piutang Industri Plastik Dan Gelas

Periode 2003
I$rn

Pinil!

2005
lilmJAt[t,AflGAI

l0aiRaa{ar
Pnnstltra

-

>Prr.Pionrlarl*

m3

II

I

Perudnm

200{

$

I

PflJd[ilI

< Per.

liulno

R{r{*

5 PmJdraal
6 Pmsdua
7 Pmr"dnan

$
6 Perusdnan
Sumber: ICMD 2006 (Data diolah kembali
2ffi

tinggi.

Dari perhitungan, piutang berputar
dalam setahun untuk perusahaan pada
industri plastik dan gelas selama periode

b.

2003 sampai dengan 2005 yang diringkas
dalam tabel 3. Dengan menggunakan nilai

Rasio Quick
Penilaian kinerja keuangan perusahaan

pada industri plastik dan gelas

selama

periode 2003 sampai dengan 2005 dinlidt
dari kemampuan perusahaan memenuhi
hutang jangka pendeknya dengan aktiva
lancar di luar persediaan dapat dilihat pada
Tabel 2

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai
rata-rata Rasio Quick perusahaan pada
lndustri plastik dan gelas periode 2003
sampai dengan 2005, Pada tahun 2003

rata-rata perputaran persediaan pada tahun
2003 terdapat 8 perusahaan berada di atas
nilai rata-rata perputaran persediaan dan 5
perusahaan di bawah nilai rata-rata.
Secara keseluruhan dalam rasio
perputaran piutang, bila nilai rata-rata
piutang terlalu
mennjukkan

tinggi

kemungkinan

tidak kembalinya

piutang

yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang
terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi

:
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e.-- Perputaran Aktiva Tetap

kebijakan piutang yang terlatti ketat, dan ini

akan menurunkan penjualan dari

Penilaian kinerja keuangan perusahaan
patra industri plastik dan gelas selama
periode 2003 sampai dengan 2005 dilihat
dari kemampuan perusahaan menghasilkan
penjualan berdasarkan aktiva tetap yang
dimilikinya yaitu sebagai berikut :

yang

seharusnya bisa dimanfaatkan.

d.

PerputaranPersediaan
Penilaian kinerja keuangan perusahaan
pada industri plastik dan gelas selarna
periode 2003 sampai dengan 2O05 dilihat
dari kemampuan perusahaan merubah
persediaan menjadi kas adalah sebagai"
berikut :

.

Tabel 5
KinerJa Keuangan Dari Perputaran Aktiva
Tetaplndustri Plastik Dan Gelas Periode
2003

-

Tabel 4
Kinerja Keuangan Dari lnventory Tum
Over Ratio lndustri Plastik Dan Gelas
Periode 2003 - 2005
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'Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali
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Dari data diatas, 4 perusahaan Yang
memiliki kemampuan menjual produknya
menjadi kas di atas rata-rata atau mereka

dapat memutarkan persediaan sebanyak
1'63'kati dalam setahun dan terdapat 9
.Dari data diatas terdapat 5 perusahaanperusahaan yang memiliki rasio di bawah
yang memiliki kemampuan mengubah .-' rata:rata perputaran aktiva tetap' Pada
persediaan menjadi kas di atas'rata-rata -*'9,q
peningkatan dari nilai
arau mereka dapar memutarkan persediaan
30911:.?-11perPutaran aktiva tetap sebesar
rata-rata
sebanyak 5,45 kali dalam setahun dan
terdapit 8 perusahaan yans memiriki rasio L?rSIrj""'?*"tE:::
-' -' 7 :- -' ' - e - di bawah rata-rata lnventory Tlrn Over rnernutllgn
ak!1va. tetap dan terdapat 9
peningkatan
Ratio. Pada tahun 2004 ter;adi
perusah'aan di bawah nilai rata-rata'
dari nilai rata-rata lnventory Turn over Ratio
ffiarigkan pada tahun 2005 terjadi
sebesar 5,52 kali dalam setahun orn' '' lonjakan kenaikan nilai rata-rata rasio
terdapat 6 perusahaa" vrng ulr"oa oi
piutang menjadi 2'09 kali' pada
dan' perputaran
rata-rata lnventory Turn over Ratio "t""
tahun
lersebut
hanya terdapat 3
terdapat 7 perusahaan di bawah nilai rata-. perusahaan yang
di atas nilai rataberada
rata. sedangkan pada tahun 2005 terjadi rata dan terdapat 11 perusahaan yang
lonjakan kenaikan nilai rata-rata rasio berada di bawah nilai rasio rata-rata pada
perputaran piutang menjadi 10,36 kali
industri plastik dan gelas'
sedangkan sehingga hanya terdapat ,
perusahaan yang berada di atas nilai rataf. Perputaran Total Aktiva
rata dan terdapat 11 perusahaan yang
Penilaian kinerja keuangan perusahaan
berada di bawah nilai rasio rata-rata pada
pada
industri plastik dan gelas selama
industri plastik dan gelas.
periode 2003 sampai dengan 2005 dilihat
persediaan
yang*tinggi
Perputaran
dari kemampuan perusahaan menghasilkan
menandakan semakin tingginya perse_dhan
penjualan berdasarkan total
yang
berputar dalam satu tahun dan ini dimilikinya yaitu sebagai berikutaktiva
:
menandakan efektifitas inventory control
management. Sebaliknya, perputaran
persediaan yang rendah menandakan

j,":,f'li:::;

adanya mis-management seperti kurangnya

pengendalian persediaan yang efektif.

ketidakberesan dalam
persediaan.

manajemen

\

I

Tabel 6

Kinerja Keuangan Dari Perputaratf fotdl
Aktiva lndustri Plastik Dan Gelas Periode

-

2003

2005
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0T2

200{

ilt
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I,l

>ler.ImlAhiva

<Per,hdAf'yr

I

Perusahaar

9 Perusdua
0 Psusaluar

Perusahaar

E

5
5

9
bawah
rata-rata total hutang terhadap total aset.
Pada tahun 2004 terjadi penurunan dari

terdapat 7 perusahaan yang berada di atas

rata-rata hutang terhadap total aset dan
4

perusahaan yang memiliki kemampuan
menjual produknya meniadi kas di atas
rata-rata atau mereka dapat memutaitan
persediaan sebanyak 0,92 kali dalam

dan

terdapat 9 perusahaan'yang
memiliki rasio di bawah rata-rata perputaran

setahun

di

nilai rata-rata hutang terhadap total aset
menjadi 48,Mo/o dalam setahun dan

)

diatas, terdapat

data

kreditur rata-rata sebesar 51 ,36% dari total
dananya atau rata-rata setiap Rp. 0,5136
hutang perusahaan dijamin oleh Rp. 1,perusahaan yang memiliki rasio

Puu$lffir

( Data diolah kembali

Sumber: ICMD

Dari

Pattsahaal

4
dari

terdaPat

aset perusahaan dan terdapat

t(liltruAlf|JlxbLll

T.rhrm

Dari data diatas,

perusahaan menggunakan dana

aktiva tetap. Pada tahun 2004

terjadi
peningkatan dari nilai rata-rata perputaran
aktiva tetap menjadi 1,01 kall' dalam
setahun dan terdapat 5 perusahaan yahg

terdapat 6 perusahaan di bawah nilai ratarata total hutang terhadap total
aset.Sedangkan pada tahun 2005 kembali

mengalami penurunan

nilai

rata-rata

mbnjadi hanya 45,04% penggunaan dana

7 perusahaan yang
berada di atas nilai rata-rata dan terdapat 8
kreditur. Terdapat

di bawah nilai
raiio rata-rata pada industri plastik dan

perusahaan yang berada
gelas.

h.

erofit Margin

berada di atas rata-rata perputaran aKiva
Kinerja perusahaan pada industri
tetap dan terdapat 8 perusahaan di bawah".'plastik dan gelas selama periode 2003
nilai rata-raia. Sedangkan pada tahun 2ff)5' - sampai dengan 2005 dihitung dari sejauh
terjadi lonjakan kenaikan nilai rata-rata rasio

-' .rndna

kemampuan

perusahaan

perputaran piutang menjadi 1,1 kali pada'--,rnenghasilkan laba pada tingkat penjualan
tahun tersebut relatif sama dengan.tahun 'tertentu dapat dilihat dari tabel 8 ini :
sebelumnya yaitu terdapat 5 perriSbhaanTabel 8
yang berada di atas nilai rata-rata dan
Kinerja Keuangan Dari Profit Margin
terdapat 8 perusahaan yang berada di
Perusahaan lndustri Plastik Dan Gelas
bawah nilai rasio rata-rata pada industri
Periode 2003 - 2005
plastik dan gelas.
Total Hutang Terhadap Total Aset
Penilaian kinerja keuangan perusahaan

S.

pada industri plastik dan gelas

selama

periode 20O3 sampai dengan 2005 dilihat
dari kinerja rasio total hutang terhadap total

aset, merupakan sebuah gambaran dari
kebijaksanaan pembiayaan perusahaan
untuk memenuhi kewajibannya. atau untuk
menghitung besar dana yang dialokasikan
kreditur untuk membayar kewajibannya.
Tabel 7
Kinerja Keuangan Dari Total Hutang
Terftadap Total Aset Perusahaan
lndustri Plastik Dan Gelas Periode
2003
hltm

lflrilmtue
Tol, llmano tlrd Tot.

2003
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Sumber: ICMD 2006 ( Data
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ll

I
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Pensahmn
Perusahaan

Pen:vhaan

Dari perhitungan profit margin, terlihat
nilai .rata-rata margin keuntungan selama
periode 2003 hingga 2005 dalam setahun di

perusahaan pada industri plastik dan gelas
selama periode 2003 sampai dengan 2005
yang diringkas dalam tabel 8. Pada tahun
2003 terdapat 6 perusahaan berada di atas
nilai rata-rata profit margin yang sebesar

5,09% dan 7 perusahaan di bawah nilai
rata-rata. Sedangkan pada tahun 2004
terjadi penurunan drastis, nilai rata-rata
profit margin menjadi -22,17 walaupun
terdapat 12 perusahaan berada di atas nilai
rata-rata dan selebihnya di bawah rata-rata.
Pada tahun 2005 mulai mengalami

perbaikan dari nilai rata-rata profit margin

il
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dimana pada tahun tersebut tercatat

Dari data diatas, terdapat

9,02%.
Retum On Asset

i.

Kinerja perusahaan padd

in-O-us-t1

din

'11

perusahaan berada di atas nilai rata-rata
ileturn on Asset yang sebesar -19 dan 2
'p€rusahaan di bawah nilai rala-tala'

gelas selama periode ?00: pada tahun 2004 terjadi
sampai dengin 2005 dihitung dari sejautt'- bedangkan
nilai rata-rata Return on
dari
I€nwunan
mana kemamPuan Perusahaan
-86,51 dari tahun
menjadi
Equity"
as6t'
pada
menghasilkan laba
.tingkat
2004 terdapat 12
tahun
Pada
se'belumnya.
terteitu dapat dilihat dari tabel 9 ini :
nilai rata-rata
atas
di
berada
perusahaan
Tabel 9
Pada
rata-rata.
bawah
di
dan selebihnya
Kinerja Keuangan Dari Retum On Asset
dari
kenaikan
mengalami
mulai
2005
tahun
Peruiahaan lndustri Plastik Dan Gelas
pada
plastik

Periode 2003

[*n(hAsrt
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toA nIa.lUO
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Pmsalual

Ptrrs*aal
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0
C
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Pasatna
Pensdaa

Dari Perhitungan Retum on Asset,
terlihat nilai rata-rata Return ' on -Asset

selama periode 2003 hingga 2005 dalam.

setahun di perusahaan pada industri plastik
dan gelas selama periode 2003 sanipai
dengJn 2005 yang diringkas dalam tabel9'
Padi tahun 2003 terdapat 7 perusahaan
berada di atas nilai rata-rata Retum on
Asset yang sebesar 5,09% dan 6

perusahaan di bawah nilai rata-rata"
bedangkan Pada tahun 2OO4 teriadi
kenaikan dari nilai rata-rata Retum on Asset
menjadi 2.31% dari tahun sebelumnya'
Padi tahun 2O04 terdapat 8 perusahaan
berada di atas nilai rata-rata dan selebihnya
di bawah rata-rata. Pada tahun 2005 mulai
mengalami penurunan dari nilai rata-rata

Retuin on Asset dimana Pada tafuq

tersebut tercatat 212%.
j. Retum On EquitY

Kinerja Perusahaan Pada industri
plastik dan gelas selama periode 2003
sampai dengan 2005 dihitung daii sejauh

kemamPuan

Perusahaan
modal
saham tertentu dapat dilihat dari tabel 10 di

menghasilkan
bawah ini

laba berdasarkan

:

Tabel 10
Kineria Keuangan Dari Retum Oq Equity

Perusahaanlndustri Plastik DafGelas
Periode 2003 - 2005
fiffiUAIII|AIII]AII
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Peruvhaan
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Perusahaan
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Paraham

Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali )

mana

nilai rata-rata Retum on Asset dimana
tahun tersebut tercatat -1 ,54.

2005
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Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali
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Price Eeaming Ratio

Penilaian kineria Perusahaan Yang

terakhir adalah dengan menggunakan Price
-Earning Ratio dimana rasio ini digunakan
untuk mengukur harga saham relatif

tertrdap eaming-nYa-

.

Tabel

11

Kineria Keuangan Dari Price Earning
Ratio Ferusahaan lndustri Plastik Dan
Gelas Periode 2003 - 2005
fifimJAiltull6All
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Sumber': ICMD 2006 ( Datadiolah kembali )

Pada tabel 11 dapat dilihat nilai ratarata Price Earning Ratio pada tahun 2003

sebesar 48,76 kali dan tercatat

3

perusahaan yang berada di atas nilai rataiata Price Earning Ratio, 10 perusahaan di
bawah rata-rata, dapat dUelaskan bahwa
terdapat 3 perusahaan yang diharapkan
akan tumbuh tinggi (mempunyai prospek

yang baik) karena memiliki Price Earning
Ratio yang tinggi dan sebaliknya terdapat

1O perusahaan Yang

memPunYai

pertumbuhan rendah karena berada di
bawah nilai rata-rata Price Eaming Ratio'

Pada tahun 2004, nilai rata-rata Price
Earning Ratio adatah 18,2 kali dan terdapat
4 perusahaan berada di atas rata-rata dan 9
perusahan berada di bawah nilai rata-rata
Price Earning Ratio.Sedangkan pada tahun
2005 nilai rata-rata Price Earning Ratio
adalah 3,6 kali dan terdapat 8 perusahaan
berada di atas rata-rata dan 5 perusahan
berada di bawah nilai rata-rata Price

Earning Ratio. Dari segi investor, Price

Earning Ratio yang terlalu tinggi barangkali

tidak menarik karena harga saham

N
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dimana pada tahun lersebut tercatat

Dari data diatas, terdaPat 11

9,02%.
Retum On Asset

i.

berada di atas nilai rata-rata
perusahaan
'Return
on Asset yang sebesar -19 dan 2

Kinerja perusahaan pada

inlu-s^tri
'pi€rusahaan di bawah nilai rata-rata'
gelas selama period.e 2.@? bedangkan pada tahun 2004 terjadi
sampai dengin 2005 dihitung dari sejauttD€nu(unan dari nilai rata-rata Return on
mana kemamPuan Perusahaan
Equity' menjadi -86'51 dari tahun
astSt'
pada
tingkat
menghasilkan laba
se'beiumnya. Pada tahun 2004 terdapat 12
terteitu dapat dilihat dari tabel 9 ini:
perusahaan berada di atas nilai rala-rata
Tabel 9
ddn selebihnya di bawah rata-rata. Pada
Kinerja Keuangan Dari Retum On Asset
tahun 2005 mulai mengalami kenaikan dari
Peruiahaan lndustri Plastik Dan Gelas
pada

plastik

din

Periode 2003
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nilai rata-rata Retum on Asset dimana
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Dari Perhitungan Retum on Asset,
terlihat nilai :.ala-:.ala Return on -Asset

setahun di perusahaan pada industri plastik

kemamPuan

Perusahaan

laba berdasarkan

modal

saham tertentu dapat dilihat dari tabel 10 di
bawah ini :
Tabel 10
Kinerja Keuangan Dari Retum On Equity
Perusahaanlndustri Plastik Dan-Gelas

Periode 2003
Iahrn
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200{
2005

>[0[Ratilata

.t9

11
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Sumber : ICMD 2006 ( Data diolah kembali

)

ll

Kineria Keuangan Dari Price Earning
Ratio Ferusahaan lndustri Plastik Dan
Gelas Periode 2003 - 2005

.sanipai

dengin 2005 yang diringkas dalam tabel 9'
Pada tahun 2003 terdapat 7 perusahaan
berada di atas nilai rata-rata Retum on
Asset yang sebesar 5,09% dan 6
perusahaan di bawah nilai rata-rata'
bedangkan pada tahun zO0/. terjadi
kenaikin dari nilai rata-rata Retum on Asset
menjadi 2,31% dari tahun sebelumnya'
Padi tahun 20O4 terdapat 8 perusahaan
berada di atas nilai rata-rata dan selebihnya
di bawah rata-rata. Pada tahun 2005 mulai
mengalami penurunan dari nilai rata-rata
Retuin on Asset dimana Pada tahun
tersebut tercatat 2,12%.
j. Retum On EquitY
Kinerja Perusahaan Pada industri
plastik dan gelas selama periode 2003
sampai dengan 2005 dihitung daii sejauh
menghasilkan

Tabel

l

selama periode 2003 hingga 2005 dalam.

mana

Penilaian kineria Perusahaan Yang

terakhir adalah dengan menggunakan Price
-Earning Ratio dimana rasio ini digunakan
untUk mengukur harga saham relatil

Sumber: ICMD 2006 ( Data diotah kembali )

dan gelas selama periode 2003

Price Eeaming Ratio
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Sumber: ICMD 2006 ( Data diolah kembali )

Pada tabet 11 dapat dilihat nilai ratarata Price Earning Ratio pada tahun 2003

sebesar 48,76 kali dan tercatat

3

perusahaan yang berada di atas nilai ratarata Price Earning Ratio, 10 perusahaan di
bawah rata-rata, dapat dijelaskan bahwa
terdapat 3 perusahaan yang diharapkan
akan tumbuh tinggi (mempunyai prospek
yang baik) karena memiliki Price Earning
Ratio yang tinggi dan sebaliknya terdapat

10 perusahaan Yang

memPunYai

pertumbuhan rendah karena berada di
bawah nilai rata-rata Price Eaming Ratio'
Pada tahun 20o4, nilai rata-rata Price
Earning Ratio adalah 18,2 kali dan terdapat
4 perusahaan berada di atas rata-rata dan 9
perusahan berada di bawah nilai rata-rata
Price Earning Ratio.Sedangkan pada tahun
2005 nilai rata-rata Price Earning Ratio
adalah 3,6 kali dan terdapat 8 perusahaan
berada di atas rata-rata dan 5 perusahan
berada di bawah nilai rata-rata Price
Eaming Ratio. Dari segi investor, Price
Earning Ratio yang terlalu tinggi barangkali
tidak menarik karena harga saham

,I
Vi

Ratih

K. dan ltrwvik T. : Analisis Kineria Keuangan"

barangkali tidak akan naik lagi, yang berarti
iemuigfinan memperoleh capitq{ gain'akan

Munawir,

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 2005'

SIMPULAN DAN SA'RAN

Analsisr's Laporan Keuangan, Edisi
Kedua, Penerbit, UPP AMP YKPN'

Simpulan

Perkembangan dari Kinerja Keuangan
RaSio

Rasio
Rasio
dan
Profitabilitas
Rasio
Solvabilitas,
Pasar sebagai berikut :

Bahwa Rasio Likuiditas Yang
dicerminkan oleh Rasio Lancar dan Rasio
Quick selama Tahun 2003 2005
cenderung meningkat. Rasio Aktivitas yang

dicerminkin oleh Rata-rata umur'piutang'

perputaran persediaan, perputaran akliva
ietap, dan Perputaran total aktiva. Selama

iitr.in zoos

cenderung rneningjkat'
- zoosyang
dicerminkan-oleh

Rasio Solvabilitas
Total hutang terhadap total aktiva selama
tahun 2003 - 2005 cenderung menurun'

Untuk Rasio Profitabilitas yang dicerminkan
oleh Net Profit Margin, Retum On Asset

(ROA) dan Retum On EquitY (RgF)
memiiitti kecenderungan yang semakin
menurun. Sedangkan untuk rasio Pasar
yang dicerminkan oleh Price Eaming Ratio

ipfnl

memiliki rasio yang cenderung

menurun.
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kelebihan aktiva lancar
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