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ABSTRAKSI 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi, dengan judul penelitian yaitu “Analisis Aspek-aspek Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2008. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dan perbandingan penilaian terhadap 

kinerja keuangan dengan metode Time Series dan Cross Section Analysis.  

Hasil analisis menggunakan metode time series, PT Resource Alam Indonesia Tbk, sebagai 

perusahaan yang memiliki aspek-aspek kinerja keuangan terbaik. Predikat tersebut diperoleh 

karena aspek-aspek kinerja keuangannya untuk tiap-tiap rasio nilainya selalu mengalami 

peningkatan dari tahun 2006-2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa, perusahaan memiliki 

aspek-aspek kinerja keuangan yang baik dan dalam kondisi sehat. 

Hasil analisis data secara cross section menunjukkan bahwa PT International Nickel Indonesia 

Tbk sebagai perusahaan yang memiliki aspek-aspek kinerja keuangan terbaik. Predikat tersebut 

diperoleh karena perusaahan tersebut mampu memenuhi 7 dari 11 rasio yang diujikan, dan lebih 

baik daripada perusahaan-perusahaan lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki aspek-aspek inerja keuangan yang baik dan dalam kondisi sehat. 

Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik 

ditunjukkan dengan nilai rasio keuangan tertinggi di atas rata-rata industri pada tiap tahunnya. 

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik berhasil melakukan operasi usaha serta 

pengelolaan keuangan yang efektif sehingga mampu mempertahankan kinerjanya dari tahun ke 

tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Type of this research is survey, survey research is a research that pick up sample from certain 

population, the title of this research is “Analysis Aspect-aspect of Financial Performance Mining 

Company that Listed In Bursa Efek Indonesia”. Main purpose of this research is to know and 

compare financial performance mining companies that listed in Bursa Efek Indonesia period 

2006-2008. The Analysis tools in this research is a financial ratio analysis, and judging 

comparison towards financial performance with Time Series and Cross Section Analysis method. 

Result of time series analysis, PT Resource Alam Indonesia Tbk have a good aspect-aspect of 

financial performance. They has increasingly ratios on 2006-2008. That showing the company 

have a good aspect-aspect of financial performance and on healthy condition. 

Result of cross section analysis, PT International Nickel Indonesia Tbk have a good aspect-

aspect of financial performance. They have a predicate because the company passed 7 from 11 

exam ratios and better than other companies. That showing the company have a good aspect-

aspect of financial performance and on healthy condition. 

The companies have a good financial performance from high financial ratios value than 

industrial average value every years. The companies which have a good financial performance 

success with work operation and have a effective finacial managing. 

 


