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Jenis penelitian ini bersifat study kasus pada PT. Semen Cibinong Tbk dengan judul Analisis 

Rasio Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan PT. Semen Cibinong dari tahun 

2001 sampai tahun 2003. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah keseluruan operasi perusahaan telah 

dilaksanakan secara baik adalah dengan menggunakan empat analisis rasio keuangan yaitu 

Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Dan Profitabilitas. Analisis Likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, analisis ini 

menggunakan 3 rasio yaitu rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Analisis Leverage untuk 

mengukur seberapa besar dana yang dibiayai oleh hutang, dengan menggunakan 2 rasio yaitu 

rasio utang dan rasio total utang. Analisis Aktivitas untuk mengukur efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, analisis ini menggunakan 4 rasio yaitu 

Periode penagihan rata-rata, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva, dan perputaran 

modal kerja. Analisis Profitabilitas untuk mengukur efektifitas manajemen yang ditunjukkan 

oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan, dengan menggunakan 3 rasio 

yaitu tingkat laba operasi, tingkat laba bersih, tingkat pengembalian. 

Hasil perhitungan dari analisis Likuiditas rasio lancar th 2001 231,536 %, 2002 231,632 %, 2003 

250,972 %. Rasio cepat th 2001 141,223 %, 2002 153,375 %, 2003 185,481 %. Rasio kas th 

2001 23,811 %, 2002 40,711 %, 2003 91,536 %. Terlihat bahwa kemampuan PT. Semen 

Cibinong Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehat. Analisis Leverage untuk 

rasio utang th 2001 13,822 %, 2002 11,573 %, 2003 15,612 %, Rasio total utang th 2001 105,746 

% 2002 67,480 %, 2003 62,257 %. Menunjukkan dimana dana yang dibiayai oleh hutang 

semakin tidak sehat. Rasio Aktivitas yang meliputi periode penagihan rata-rata th 2001 52 hari, 

2002 47 hari, 2003 39 hari. Perputaran aktiva tetap th 2001 121,141 kali, 2002 101,874 kali, 

2003 120,395 kali. Perputaran total aktiva 0.305 kali, 2002 0,257 kali, 2003 0,293 kali. 

Perputaran modal kerja th 2001 5,538 kali, 2002 5,585 kali, 2003 4,345 kali. Maka dapat dilihat 

bahwa penggunaan yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun ketahun semakin sehat. Rasio 

Profitabilitas terdiri dari tingkat laba operasi th 2001 ( 8,689 % ), 2002 ( 10,649 % ), 2003 ( 

6,158 % ). Tingkat laba bersih th 2001 64,447 %, 2002 25,390 %, 2003 7,772 %. Terlihat bahwa 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia oleh perusahaan untuk menghasilkan laba tidak sehat. 

Dari hasil analisis rasio keuangan tersebut, sesuai dengan alat ukur yang digunakan maka terlihat 

bahwa kinerja keuangan PT. Semen Cibinong Tbk tidak sehat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan implikasi yaitu perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan perputaran piutang dan persediaan yang dihasilkan sehingga 

penjualan meningkat, hal ini dapat dilakukan memberikan ransangan berupa harga yang lebih 

rendah dan pemberian potongan harga pada pembeli tunai. Bila hal ini tidak diikuti dengan 

penurunan harga pokok penjualan dan penghematan biaya usaha, laba usaha akan menurun. Bila 



laba usaha menurun, tingkat operasi menjadi rendah sehingga biaya-biaya meningkat relative 

lebih besar dibandingkan volume penjualan.  

 


