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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada perusahaan furniture PT. 

Timbul Perkasasejati yang berlokasi di Jl. Semeru Industri No. 126 Bambe-Driyorejo, Gresik 

dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Timbul 

Perkasasejati Gresik”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh 

perusahaan. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan guna untuk pengambilan keputusan. 

Obyek penelitian ini adalah PT. Timbul Perkasasejati Gresik. Adapun data yang akan diteliti 

adalah laporan keuangan yang terdapat neraca dan laporan laba rugi selama tiga periode. Dalam 

menganalisis data, penulis menghubungkan dan membandingkan data yang diperoleh dengan 

tahun sebelumnya dengan menggunakan analisis likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

rentabilitas. Sehingga nanti dapat diketahui pertumbuhan ataupun penurunan pada posisi 

keuangannya, serta kinerja manajemen yang telah dilakukan oleh PT. Timbul Perkasasejati 

Gresik, kemudian menarik suatu penilaian dan memberikan arah perbaikannya. 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa PT. Timbul Perkasasejati Gresik dalam menjalankan 

usahanya sudah bisa dikatakan baik, karena setelah dianalisis dengan menggunakan analisis rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas sudah bisa menunjukkan tingkat 

kenaikkan yang semakin baik bagi perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Akan tetapi pada rasio 

rentabilitas perusahaan mengalami penurunan, tetapi hal ini tidak berpengaruh pada perusahaan 

karena perusahaan mampu menaikkan nilainya ditahun berikutnya. Disini penulis berusaha 

membantu perusahaan untuk menilai prestasi kinerja manajemen yang telah dicapai selama 

beberapa periode sehingga nanti akan diketahui pos-pos mana dalam laporan keuangan yang 

mengalami penurunan. 

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan pada PT. 

Timbul Perkasasejati Gresik adalah sebaiknya perusahaan setiap periodenya melakukan analisis 

laporan keuangan, aktiva yang ada harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya dan perusahaan harus 

rajin dalam melakukan penagihan karena jika piutang itu terlambat dibayar akan menghambat 

kelancaran aktivitas perusahaan selanjutnya.  

 


