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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan PT Gudang Garam Tbk Kediri dengan 

judul “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Gudang Garam Tbk. Kediri”. 

Periode penelitian yang dipkai mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi atau keadaan kinerja keuangan 

perusahaan pada tahun 2000 sampai tahun 2004. Penilaian kinerja ini menggunakan analisis 

radar sebagai alat analisis alternatif untuk melihat apakah kinerja perusahaan sehat atau tidak 

sehat bila diukur dengan rasio metode radar. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan 

perhitungan-perhitungan atau penilaian yang tahapannya adalah menyusun dan menghitung rasio 

sesuai dengan rumus yang telah tercantum di rasio keuangan standar radar, menghitung standar 

rata-rata industri, menentukan standar deviasi, kemudian menyajikannya dalam gambar radar 

sesuai dengan skala yang telah dihitung. 

Hasil dari penelitian kinerja PT Gudang Garam Tbk Kediri pada tahun 2000-2004 berdasarkan 

analisis radar adalah: 

1.Analisis profitabilitas, sesuai hasil analisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

tahun 2000-2001 pada posisi kinerja sehat, tahun 2002 berkinerja normal, tahun 2003-2004 

kinerja perusahaan tidak sehat. 

2. Analisis produktivitas PT Gudang Garam Tbk, Kediri dalam mengalokasikan sumber dayanya 

tahun 2000 kinerja tidak sehat, tahun 2001-2004 kinerja normal..  

3. Analisis utilitas aktiva, hasil analisis rasio utilitas aktiva bahwa tahun 2000 dan tahun 2001 

pada kinerja tidak sehat, tahun 2002 dan tahun 2003 kinerja sehat, dan tahun 2004 kinerja 

normal.  

4. Analisis stabilitas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang-hutang jangka pendek 

dan panjang pada tahun 2000-2004 pada kondisi sehat. 

5. Analisis potensi pertumbuhan PT Gudang Garam, Tbk. Kediri tahun 2000 dinilai tidak sehat, 

tahun 2001-2002 dinilai sehat, dan tahun 2003-2004 pada kinerja normal.  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT Gudang Garam 

Tbk. Kediri tahun 2000-2004 adalah: kinerja keuangan dinilai sehat pada tahun 2000 dan 2001, 

tahun 2002-2003 mempunyai kinerja yang sehat atau stabil, dan pada tahun 2004 kinerja 

keuangan perusahaan menurun atau tidak sehat. 

 


