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Suatu perkembangan dunia usaha yang didukung oleh kecanggihan teknologi dan sistem 

informasi membawa dampak semakin ketatnya persaingan. Untuk menghadapi persaingan maka 

perusahaan harus dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Sehingga setiap kebijakan yang diambil 

dapat memberikan hasil yang optimal. Sumber informasi yang digunakan oleh pihak manajemen 

untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangannya. 

Penelitian ini mengambil obyek perusahaan rokok pada PT. Gudang Garam Tbk dengan periode 

7 tahun, yaitu tahun 2001-2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja keuangan perusahaan selama periode tahun 2001-2007 dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan. 

Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. 

Hasil analisis dapat dilihat dari rasio likuiditas perusahaan adalah cukup baik karena rasio ini 

mengalami peningkatan. Rasio solvabilitas perusahaan adalah cukup baik karena perusahaan 

masih mampu memenuhi kewajiban jangka panjang yang berkaitan dengan beban tetapnya. Pada 

rasio aktivitas perusahaan adalah kurang baik karena rasio ini mengalami penurunan. Sedangkan 

rasio profitabilitas perusahaan adalah cukup baik karena rasio ini mengalami peningkatan. Dan 

pada rasio pasar perusahaan adalah baik karena dividen yang dibayarkan pada investor menurun 

sehingga sebagian besar dividen diinvestasikan kembali pada perusahaan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih 

efektif dalam memanajemen persediaan, lebih fleksibel dalam hal pengambilan kebijakan 

mengenai piutang dan meningkatkan penjualan pada harga yang tepat dengan mempertahankan 

efisiensi biaya. 

 

 

A business development supported by high technology and information system makes a lot of 

competence. To cope it, a company had to more effective and efficient to optimalize return. 

Information resources used by management to know financial condition with financial report. 

This research use PT. Gudang Garam Tbk as object in 2001-2007. The research’s point is know 

the financial effectivity in 2001-2007 with financial ratio analysis. 

The analyzer are liquidity ratio, solvability ratio, activity ratio, profitability ratio, and market 

ratio. 

The analysis result shown from company liquidity ratio is good enough, because the ratio getting 

rise. The solvability ratio is good enough, shows that company still fulfil its long term obigation 

relating with fixed expense. Activity ratio is low. And profitability ratio is also good enough. 

And market ratio is good, the reason is, the investor retake the return to company again. 

From the explanation above, the writer imply that the company should be more effective to 

manage the stock, more flexible to take regulation in account receivable and rising sale program 

with exact price in efficiency expense.  


