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Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk 

menilai keadaan keuangan perusahaan. Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan hasil dari 

suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi mengenai data 

keuangan suatu perusahaan. Informasi dari laporan keuangan dapat diungkapkan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan sebagai landasan perencanaan bagi operasional 

perusahaan untuk masa atau periode selanjutnya. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Nunukan Jaya Lestari 

(NJL) Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 

2005. Adapun kegunaan penelitian ini khususnya bagi perusahaan yaitu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

berkenaan dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya 

mengalami penurunan, untuk tahun 2005 terjadi peningkatan prosentase. Hasil analisis 

solvabilitas menunjukkan bahwa jumlah modal pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan pada 

tahun 2003 sampai 2005 mengalami peningkatan prosentase. Pada tahun 2004 tingkat prosentase 

time interest earned ratio mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2003, dengan 

demikian menunjukkan bahwa pada periode tersebut laba perusahaan mengalami penurunan 

dalam menjamin beban bunga yang ditanggung. Adapun pada tahun 2005 terjadi peningkatan 

prosentase. Hasil analisis rasio aktivitas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan atas jumlah 

perputaran persediaan, kondisi tersebut maka akan berdampak pada jumlah persediaan yang ada 

dan akibatnya akan dapat menurunkan volume penjualan sehingga secara langsung akan 

menurunkan jumlah laba yang akan diperoleh. Hasil analisis profitabilitas menunjukkan bahwa 

perusahaan secara keseluruhan mampu meningkatkan jumlah perolehan laba dari hasil penjualan 

dan investasi yang telah dilakukan. Apabila ditinjau dari pertumbuhan pencapaian laba bersih 

perusahaan menunjukkan adanya peningkatan tingkat prosentase pada tahun 2005. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang baik pada PT. Nunukan Jaya Lestari (NJL). 

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan dapat memperkecil 

investasi dalam bentuk persediaan, hal tersebut dikarenakan selama tiga periode menunjukkan 

jumlah persediaan yang sangat besar. Perusahaan diharapkan untuk mempertahankan atau lebih 

memperbaiki sistem atau syarat-syarat kredit yang akan diterapkan, sehingga perusahaan 

diharapkan mampu untuk menekan atau menurunkan jumlah hari untuk mengubah piutang 

menjadi kas.  

  

 


