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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini merupakan study kasus pada Perusahaan Umum Perhutani KPH Saradan dengan 

judul ”Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Radar Pada Perusahaan Umum 

Perhutani KPH Saradan” periode penelitian ini di mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan 

perusahaan pada tahun 2003 sampai tahun 2005 dengan menggunakan metode Radar. Alat 

analisis metode Radar ini digunakan untuk menilai kondisi perusahaan apakah dalam posisi 

sangat bagus, bagus, normal, buruk,dan sangat buruk dilihat dari aspek keuangan dan non 

keuangannya. Tolak ukur untuk menentukan kondisi perusahaan dengan metode Radar adalah 

dengan menghitung 5 Kelompok Rasio besar, yaitu: Rasio Profitabilitas, Produktivitas, Utilitas 

Aktiva, Stabilitas, dan Rasio Potensi Pertumbuhan Perusahaan. Penelitian ini menggunakan 23 

rasio dari 26 rasio yang ada pada metode Radar. Metode Radar ini dikembangkan oleh APO 

(Asian Productivity Organization) yang berpusat di Tokyo, Jepang. 

Hasil perhitungan dari penilaian kinerja keuangan Perum Perhutani KPH Saradan pada tahun 

2003 – 2005 dengan analisis metode Radar dapat diketahui, Rasio Profitabilitas tahun 2003 pada 

kondisi bagus, tahun 2004 pada kondisi buruk, sedangkan tahun 2005 menunjukkan kondisi yang 

bagus. Rasio Produktifitas tahun 2003 pada kondisi bagus, tahun 2004 pada kondisi normal, 

sedangkan tahun 2005 menunjukkan kondisi yang bagus. Rasio Utilitas Aktiva Tahun 2003 pada 

kondisi sangat bagus, tahun 2004 pada kondisi sangat buruk, sedangkan tahun 2005 

menunjukkan kondisi yang sangat bagus. Rasio Stabilitas tahun 2003 pada kondisi sangat buruk, 

tahun 2004 sangat bagus, sedangkan tahun 2005 menunjukkan kondisi yang normal. Rasio 

Potensi Pertumbuhan tahun 2003 pada kondisi sangat bagus, tahun 2004 pada kondisi bagus, 

sedangkan tahun 2005 menunjukkan kondisi yang sangat bagus. 

Berdasarkan hasil analisis dapat di simpulkan, bahwa kinerja keuangan Perusahaan Umum 

Perhutani KPH Saradan memiliki kinerja keuangan yang bagus/sehat pada tahun 2003 dan 2005, 

sedangkan pada tahun 2004 kondisi kinerja keuangan perusahaan mengalami keadaan yang 

buruk/tidak sehat. Sebagai perusahaan BUMN, Perum Perhutani KPH Saradan adalah organisasi 

yang tidak mencari keuntungan dalam mengelolah Hutannya, dan sesuai fungsinya adalah 

sebagai pengelolah Hutan untuk kepentingan Negara, Masyarakat dan menjaga kelestarian 

ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya. 

 


