








DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    :  MARIANTO 

Nomer Pokok :  02.23.0045 

Unversitas  :  Merdeka Malang 

Fakultas  :  Ekonomi 

Program Studi :  Akuntansi 

Tempat, tgl lahir :  Malang, 29 Maret 1983 

Alamat  :  Jl. Sebuku XXIII / No. 6 Bunul Rejo Malang 

Nama Orang Tua  

(Ayah) :  Marwan 

  ( Ibu) :   Sumiasih 

Riwayat Pendidikan : 

• Tamat Belajar di SD Negeri 5 Bunul Rejo Tahun 1996. 

• Tamat Belajar di SLTP Negeri 14 Malang Tahun 1999. 

• Tamat Belajar di SMU Shalahuddin Malang Tahun 2002. 

• Tamat Belajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Keuangan, 

Universitas Merdeka Malang Tahun 2006.  

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Allhamdulilah ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN 

SEBAGAI ALAT KINERJA MANAJEMEN PADA PERUSAHANAAN FOOD 

AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA”. 

 Penyususunan skripsi ini, disamping sebagai saklah satu syarat 

untuk mencapai gelar kesarjanaan, juga dengan maksud untuk 

memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman didalam praktek – 

praktek yang sebenarnya serta untuk memberikan masukan – masukan 

sesuai dengan teori – teori yang telah penulis pelajari Selama dibangku 

kuliah dengan harapan untuk memberikan hasil yang terbaik bagi 

perusahaan dan pihak yang lain.  

 Ide, saran dan bimbingan telah diterima dari beberapa pihak, 

sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar – 

besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Maxion Sumtaky, MSi sebagai dekan fakultas ekonomi. 

2. Bapak Drs. Gaguk Apriyanto, MSi sebagai ketua jurusan akutansi. 

3. Bapak Drs. H.M. Ansory, MSi sebagai dosen pembimbing. 

4. Bapak Drs. Agus Haryono, MSi dan Ibu Dra. Suprapti selaku dosen 

penguji. 



5. Bapak Zaki Baridwan selaku Direktur Pojok Bursa Efek Jakarta 

Universitas Brawijaya Malang.  

Penulis menyadari bahwa penyelesian skripsi ini masih kurang 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran selalu saya harapkan dari 

semua pihak. Pada akhirnya penulis berhrap semoga skripsi ini bias 

memberikan manfaat kepada khalayak yang membaca. 

      

Malang, 29 September 2006 

 Penulis, 

 

     

 MARIANTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERSETUJUAN DRAF SKRIPSI 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 A.LATAR BELAKANG…………………..…..……………….…..…… 1 

 B.  PERUMUSAN MASALAH………………………………..…..…   3 

 C.  TUJUAN PENELITIAN…………….………….…………….….… 4 

D. KEGUNAAN PENELITIAN………………....…..………….…..….4 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Tinjauan Teoritis Tentang Laporan Keuangan………..… ....…..6 

1. Definisi Laporan Keuangan...……….………………….……..6 

2. Tujuan LaporanKeuangan…………………………….….……7 

3. Asumsi Dasar Laporan Keuangan………….……...…....……7 

4. Karakteristik Dasar Kualitatif Laporan Keuangan...….….… 8 

5. Unsur-unsur Laporan Keuangan………….…….…………...9 

6. Sifat Keterbatasan Laporan Keuangan……….………..…13 

7. Analisis Laporan Keuangan……………………...…………13 

B. Analisis Rasio Keuangan………………….…..……………..…17 

1. Pengertian Analisis Rasio keuangan……..……………….17 

2. Tujuan Analisis rasio Keuangan……………………………18 

3. Unsur-insur Analisis Rasio Keuangan……………...……..18 

4. Perbandingan Analisis Rasio Keuangan…………….……..24 

5. Penilaian Kinerja Perusahaan………………………….……25 

C. Hubungan Analisis Rasio Keuangan dengan 

      Kinerja Manajemen……………………..………………..………26 

 



BAB III: METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi dan Definisi Konseptual Variabel…………...…27 

B. Definisi Operasi Variabel…………………………….……...27 

C. Ruang Lingkup Penelitian………………………….….…….28 

D. Lokasi Penelitian…………………………………….………....28 

E. Populasi dan Sampel Penelitian…………………….……...28 

F. Sumber Data………………………………………….………29 

G. Teknik Pengumpulan Data……………………….………….29 

H. Teknik Analisis Data…………………………….……………30 

 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 A. Profil Data Perusahaan…………..… ..…………..…………..32 

 B. Analisis Hasil Penelitian………………………….……..…….43 

1. Analisis Rasio Likuiditas..………………...………………43 

2. Analisis Rasio Solvabilitas……………………...………...50 

3. Analisis Rasio Aktivitas……………………………………59 

4. Analisis Rasio Profitabilitas……………………………….78 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan……………………………….……………..………100 

B. Saran…………………………………………………………….102 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 



ABSTRAKSI 

 

Bidang keuangan (financial) merupakan bidang yang sangat vital bagi 
suatu perusahaan. Diperlukan suatu penilaian kinerja operasional untuk 
mengetahui perkembangan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam 
keadaan baik atau buruk. Oleh karena itu, penilaian kinerja perusahaan 
merupakan hal yang sangat penting. Analisis yang digunakan dalam 
menilai kinerja perusahaan meliputi analisis rasio keuangan, analisis 
common size, analisis trend. Dalam penelitian ini membahas tentang 
analisis laporan keuangan sebagai alat penilaian kinerja manajemen. 
Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan 
kecenderungan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil 
usaha, dan kemajuan perusahaan telah sesuai dengan harapan. 

Identifikasi dan Definisi Konseptual Variabel, Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, 

dan rasio profitabilitas. Alasan penggunaan variabel rasio keuangan karena rasio 

keuangan tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahaan. Apabila kinerja perusahaan dinilai baik maka investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sangat besar. Sumber Data, Data 

Kuantitatif, Data Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu data 

dengan cara mencatat dan mengumpulkan data sekunder yang meliputi laporan 

laba rugi dan neraca perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Teknik Analisis Data, yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis 

antara lain: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

probabilitas.  

     Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting 

bagi sebagian besar pemakai, maka untuk mengetahui kondisi dan kinerja 

manajemen suatu perusahaan dalam beberapa tahun di analisis dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan, sehingga lebih bermanfaat dalam 

memberikan informasi mengenai baik buruknya keadaan dari posisi manajemen 

atau keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini menganalisis tentang rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio tersebut digunakan 

sebagai ukuran untuk menilai kinerja manajemen perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEJ.   Berdasarkan analisis rasio maka dapat disimpulkan 
bahwa analisis rasio likuiditas dengan perhitungan current ratio dan acid 
test ratio yang paling baik kinerjanya adalah PT. Dovamas Abadi Tbk 
karena mampu memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan 
aktiva yang lebih likuid pun cukup kuat dibanding dengan perusahaan 
food and beverage lainnya.     Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas 
yang diukur dengan mengunakan debt to equity ratio yang paling baik 
kinerjanya adalah PT. Aqua Golden Missisippi Tbk. Dan hasil perhitungan 
dari debt to ratio perusahaan yang paling baik adalah PT. Mayora Indah 
Tbk dan PT. Sari Husada Tbk karena mempunyai tanggungan beban 



bunga yang kecil dan perusahaan pada kondisi yang lebih baik. 
Berdasarkan pehitungan rasio aktivitas yang diukur dengan menggunakan 
total asset turn over dan fixed asset turn over adalah PT. Fast Food 
Indonesia Tbk, untuk inventory turn over adalah PT. Aqua Golden 
Missisippi Tbk sehingga mampu memberikan keuntungan yang maksimal 
bagi perusahaan tersebut, untuk recievable turn over perusahaan yang 
kinerjanya baik adalah PT. Pioneerindo Gourment International Tbk, untuk 
average collection period perusahaan yang baik adalah PT. Fast Food 
Indonesia Tbk sehingga perusahaan tersebut baik.  Berdasarkan 
perhitungan rasio profitabilitas dengan mengunakan net profit margin dan 
return on invesment (ROI) yang paling baik adalah PT. Prasidha Aneka 
Niaga Tbk karena perusahaan tersebut relatif  stabil kembali dan kinerja 
perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal 
dibanding dengan perusahaan lainnya. Untuk return on equity (ROE) 
perusahaan yang baik adalah PT. Aqua Golden Missisippi Tbk hal ini 
menunjukkan kinerja perusahaan tersebut baik karena setiap rupiah yang 
di investasikan akan menghasilkan keuntungan diatas rasio industri. Untuk 
operating profit margin perusahaan yang baik adalah PT. Sari Husada Tbk 
hal ini mengindikasikan kinerja perusahaan tersebut baik karena mampu 
menghasilkan laba yang maksimal. Untuk gross profit margin perusahaan 
yang paling baik adalah PT. Pioneerindo Gourment International Tbk. 

 

 

  




