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ABSTRAK 

Salah satu analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu 

perusahaan yaitu dengan melakukan analisis laporan arus kas dengan menggunakan analisis rasio 

arus kas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika ditinjau dari laporan arus kas. 

Kedua, untuk mengetahui perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

mempunyai kinerja keuangan yang paling baik apabila ditinjau dari laporan arus kas. Bagi 

perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berkenaan dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil analisis time series dapat diketahui bahwa PT. Semen Gresik, Tbk. memeiliki kinerja 

keuangan yang tinggi pada rasio aktivitas khususnya mengenai kecukupan arus kas perusahaan. 

Kinerja PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 

menunjukkan bahwa rasio aktivitas operasi yaitu pada rasio kas dari berbagai sumber dengan 

penjualan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Rasio aktivitas investasi pada PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk menunjukkan bahwa arus kas per lembar saham biasa 

menunjukkan atau memiliki rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan kas dari berbagai 

sumber. Sedangkan untuk rasio aktivitas pendanaan dapat diketahui bahwa penutupan hutang 

menunjukkan rasio tertinggi. Hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Holcim, Tbk. 

menunjukkan bahwa rasio kecukupan kas menunjukkan hasil yang tertinggi dibandingkan 

dengan rasio yang lain selama ahun 2005 sampai 2007. Sedangkan untuk kinerja rasio aktivitas 

investasi dapat diketahui bahwa rasio arus kas dari berbagai sumber menunjukkan adanya 

perbaikan dan untuk rasio aktivitas pendanaan/ pembiayaan yang mempunyai rasio tertinggi 

dibandingkan dengan rasio yang lain adalah rasio penutupan hutang. Sedangkan hasil analisis 

Cross Section dapat diketahui bahwa PT. Semen Gresik, Tbk pada tahun 2005 sampai 2007, 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang paling baik diantara perusahaan semen yang 

lain apabila dilihat dari aktivitas operasinya. Dari hasil analisis kinerja keuangan perusahaan 

dalam hal aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, mulai tahun 2005 sampai 2007 PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang paling baik diantara 

perusahaan semen yang lain. 

Saran yang diajukan bagi perusahaan yaitu diharapkan perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan arus kas yang masuk pada perusahaa baik dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencukupi kebutuhan 

operasional perusahaan. Pada sisi yang lain diharapkan perusahaan dapat melakukan pengelolaan 

atas arus kas perusahaan sehingga secara maksimal dapat digunakan untuk mendukung aktivitas 

perusahaan secara keseluruhan. 

 

 



ABSTRACK 

One financial report analysis used to find out financial performance of a company is by doing 

cash-flow ratio analysis. The research aimed to find out financial performance of cement 

industry listed in Indonesia Stock Exchange from cash-flow report, also to find out cement 

industry which owed the best financial performance from cash-flow report. For the company, the 

research could be used as consideration in decision making related with the company financial 

performance.  

Time series analysis found that PT. Semen Gresik, Tbk owed the highest financial performance 

in activity ratio, especially in fixed cash-flow in the company. PT. Indocement Tunggal Prakarsa, 

Tbk performance found in 2006 the operation activity ratio showed increasing each year. 

Investment activity ratio at PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk showed that cash-flow per 

stock piece showed the higher ratio than various source’s cash. While for funding activity ratio, 

there found that debt closure showed the highest ratio. Financial performance analysis at PT. 

Holcim, Tbk shoed that fixed cash ratio showed the highest ratio compared with the other ratio 

along 2005 to 2007. while for investment activity ratio performance, there could be found that 

cash-flow ratio from various sources showed progress and for funding/cost activity ratio, the 

highest ratio was debt closure. While from cross section analysis, there could be found that PT. 

Semen Gresik, tbk from 2005 to 2007 owed good financial performance compared with the other 

cement company. From the analysis of financial performance, investment and funding, there 

found that PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk owed good performance compared with the 

other company from 2005 to 2007. 

The writer suggest that the company should try to increase the input cash-flow to the company, 

whether from operation, investment, and funding so that it could increase the company ability to 

fulfill the company’s operational needs. In the other side, there hoped that the company could do 

processing in the company’s cash-flow in optimum way to support the whole company’s activity.  

 


