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ABSTRAKSI 

Semakin banyaknya persaingan didunia usaha saat ini serta semakin 

kompleksnya masalah yang ada, maka untuk manghadapi kondisi tersebut sudah 

selayaknya apabila pada suatu perusahaan dilakukan pengukuran kinerja keuangan. 

Dengan dilakukan pengukuran kinerja keuangan, maka dapat dinilai seberapa jauh 

perusahaan menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaan secara efektif dan 

efesien. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

rokok dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan rokok yang paling baik di 

Bursa Efek Indonesia. 

Dalam rangka melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan dengan berbagai 

macam metode analisis. 

Analisis ROI dan analisis MVA dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan karena akan menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu 

memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor dan sejauh 

mana tingkat nilai tambah pasar dalam mengukur jumlah modal yang dipasok oleh 

investor kepada perusahaan. 

Dalam mengetahui ROI maka terlebih dahulu mengetahui dan menghitung 

perputaran total aktiva perusahaan dengan margin bersih atas penjualan, kemudian 

dalam mengtahui MVA maka trelebih dahulu mengetahui dan menghitung nilai pasar 

ekuitas dikurangi modal ekuitas yang dipasok maka dari perhitungan tersebut dapat 

diketahui kinerja perusahaan. 

Hasil perhitungan dengan alat analisis ROI dan MVA dapat diketahui kinerja 

perusahaan yang paling baik adalah PT. HM Sampoerna, Tbk, untuk PT. Gudang 

Garam, Tbk walaupun mengalami penurunan akan tetapi perusahaan tersebut masih 

memperoleh keuntungan dalam setiap tahunnya. Untuk PT. BAT Indonesia,Tbk, 

kinerja keuangan perusahaan tersebut kurang baik karena perusahaan tersebut 

mengalami kerugian. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa 

sebaiknya PT. HM Sampoerna,Tbk agar mempertahankan dan mengevaluasi kembali 

kinerja keuangannya, untuk PT. Gudang Garam,Tbk agar meningkatkan kinerjanya 

dan mengurangi biaya-biaya pengeluaran perusahaan agar tidak mengalami kerugian 

pada tahun berikutnya dan untuk PT. BAT Indonesia Tbk agar lebih ekstra dalam 

meningkatkan kinerja perusahaannya dan mengevaluasi kembali kinerja keuangan 

perusahaannya agar dapat menghasilkan keuntungan. 

 

ABSTRAC 

The rapid growt of businnes as well as the problems urge a company to 

control it’s monetery performance. Doing such thing will enable the company to 

judge ad report if the use of resource is effective and efficient or not. 



This study is to know a monetery performance of cigarette company and to 

know the Indonesian Stock Excenge’s cigarette company with best monetery 

performance. 

To measure the monetery performance, uses the monetery input report, some 

methods can be applied. 

ROI and MVA analyses can be used to measure the company performance as 

the systems will portray how the company is able to give return termed by the 

investor. Also, the system will report how te market has good valve to measure the 

capital given by the investor. 

To find ROI the total amount of the company active and total margin selling 

should primarily be know. To know the MVA, the valve of equity market should be 

counted by subtracting with equity capital. 

The result of ROI and MVA show that the best monetery performance is hold 

by PT. HM Sampoerna tbk, PT Gudang Garam tbk experiences down rate 

performance but the profit still raises every year. PT. BAT Indonesian tbk, has a bag 

monetary performance because the company experiences loss. 

Based on the study and the conclusion made, the researcher suggests PT. HM 

Sampoerna keep the good performance and evaluate the monetery performance. PT. 

Gudang Garam tbkis suggested to avoid some financial needs which can couse future 

loss. To PT. BAT Indonesian tbk, this company have to make extra evaluation on the 

company’s monetery performance so the loss can be avoided.  

  

 


