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Penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif pada perusahaan rokok yang listing di 

Bursa Efek Jakarta dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Perusahaan Rokok Yang Listing di BEJ”. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

rasio keuangan untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan perusahaan rokok PT Gudang 

Garam Tbk dan PT HM Sampoerna Tbk. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan perusahaan 

rokok ditinjau dari aspek keuangan. Kemudian kinerja keuangan tersebut dibandingkan mana 

yang paling baik antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT HM Sampoerna Tbk dari tahun 2001 

sampai dengan tahun 2005 dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna Tbk mempunyai rasio likuiditas yang 

diukur dengan menggunakan current ratio dan quick ratio kinerja keuangannya lebih baik bila 

dibandingkan dengan PT Gudang Garam Tbk, begitu juga halnya dengan rasio leverage yang 

diukur dengan total debt to total asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan bahwa PT HM 

Sampoerna Tbk mempunyai kemampuan membayar hutangnya lebih tinggi jika dibandingkan 

PT Gudang Garam Tbk, sedangkan rasio aktifitas yang diukur dengan total asset turnover dan 

fixed asset turnover menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna Tbk mempunyai tingkat perputaran 

aktiva dan aktiva tetap yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT Gudang Garam Tbk. 

Begitu juga halnya untuk rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROI dan net 

profit margin menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna Tbk mempunyai kemampuan dalam 

menghasilkan laba yang lebih baik dilihat dari penjualan jika dibandingkan dengan PT Gudang 

Garam Tbk. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas, PT HM Sampoerna Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan PT Gudang Garam Tbk. 

 


