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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu, dengan judul 

“Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi 

Pada Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan 

aktivitas perusahaan jika ditinjau dari rasio keuangannya dan untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab perubahan Return On Investment (ROI) bila ditinjau dari analisis Sistem Du Pont. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan yang terdiri rasio 

likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio tersebut dibandingkan dari tahun 

ke tahun (Time Series Analysis). Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

perubahan Return On Investment (ROI) perusahaan, digunakan analisis Sistem Du Pont. 

Dari hasil perhitungan selama tiga periode yaitu tahun 2002 sampai 2004 dengan menggunakan 

alat analisis tersebut dapat diketahui rasio likuiditas Bagus Agriseta Mandiri bisa dikatakan 

sudah baik karena selalu diatas standart. Yaitu selalu diatas 200% untuk rasio lancar dan 100% 

untuk rasio cepat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio profitabilitas juga sudah baik karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Ini berarti laba yang dihasilkan dari penjualan juga selalu mengalami kenaikan. Rasio 

solvabilitas selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini berarti perusahaan semakin 

tidak tergantung pada kreditur atau pemberi pinjaman. Rasio aktivitas yang dimiliki Bagus 

Agriseta Mandiri juga selalu mengalami kenaikan. Jadi Bagus Agriseta Mandiri bisa dikatakan 

telah mampu mengelola aktiva yang dimiliki. Baik aktiva lancar atau pun aktiva tetap. Dengan 

menggunakan analisis Sistem Du Pont, dapat dilihat ROI selama tahun 2002 sampai 2004 selalu 

mengalami kenaikan. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan hendaknya Bagus Agriseta Mandiri selalu 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan rasio keuangan yang telah dicapai perusahaan 

selama ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebangkrutan yang mungkin menimpa 

perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan setiap periode, perusahaan dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan atau dapat juga menggunakan analisis Sistem Du Pont. 

 


