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perusahaan. Dalam penilaian keberhasilan suatu perusahan, analisis keuangan yang digunakan tidak hanya berpegang pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga memerlukan data historis perusahaan dan perlu membandingkan
dengan perusahaan lain, sebagai tolak ukur perusahaan
yang bersangkutan. 1
2 Dengan menggunakan analisis keuangan, perusahaan
dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan
profitabilitas. Dimana, masing-masing ratio menggambarkan keadaan yang berbeda. Rasio likuiditas mengukur
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya
yang jatuh tempo. Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rentabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Sebagai perusahaan multi produk yang memproduksi
makanan ringan, permen, mie instan dan bihun, minuman
biskuit dan wafer serta kerupuk mentah PT. Siantar Top,
tbk, mempunyai pangsa pasar yang cukup.......
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I. Chapter 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Keberhasilan suatu perusahaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari aspek keuangan perusahaan yang bersangkutan. Didalam keuangan salah satu tolak ukur sebagai keberhasilan adalah
laba. Selanjutnya, laba yang telah didapat akan dialokasikan kembali ke divisidivisi perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sebagai salah satu penilaian keberhasilan suatu perushaan adalah dengan menggunakan analisis kinerja suatu perusahaan, yang akan digunakan oleh manajemen untuk keputusan-keputusan strategis, operasi, dan
pembiayaan. Keputusan-keputusan strategi ini meliputi
pemilihan daerah-daerah pemasaran produk tempat perusahaan menjalankan operasinya, apakah akan menekan
penurunan biaya atau diferensiasi produk, apakah akan
memfokuskan pada area produk terpilih atau mencoba
mencakup sekelompok besar. Penilaian keberhasilan suatu
perusahaan dapat menggunakan analisis keuangan dimana
salah satunya mencakup ratio. Ratio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu
jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan
menggunakan alat analisis. Rasio keuangan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu

II. Chapter 2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kerangka Teori Dalam
rangka teori ini penulis menjelaskan tentang pengertian
Laporan Keuangan, pengertian analisis kinerja keuangan, tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan,
penelitian sejenis, dan alat analisis yang digunakan. 2.1.1
Pengertian laporan Keuangan Tingkat kemajuan suatu
perusahaan secara riil dapat dinyatakan dengan menggunakan suatu besaran angka yang telah diolah menjadi
sutau laporan. Laporan suatu perusahaan harus dapat
menggambarkan perusahaan tersebut secara riil, hal ini
disebabkan karena pemakai informasi tersebut tidak hanya
untuk kalangan internal melainkan juga kalangan eksternal yang akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan.
Menurut Lili M. Sadeli dalam bukunya Dasar-Dasar Akuntansi laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitaif tentang posisi keuangan dan
perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama
periode tertentu. Laporan keuangan (Munawir, 2004:2)
adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Laporan keuangan
adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain meru-

2

GUNADARMA UNIVERSITY LIBRARY : http://library.gunadarma.ac.id

pakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat,
maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya, misalnya untuk maksudmaksud investasi, tapi sebabnya adalah
bahwa data-data disajikan oleh akuntansi semata-mata
hanya didasarkan atas cost (yang bersifat historis) dan
bukan atas dasar nilainya. 7
8 Laporan keuangan (Darsono, 2010:27) adalah laporan
perusahaan yang disajikan dalam bentuk neraca (balance
sheet), perhitungan rugi-laba (income statment), dan arus
kas (cash flow) Laporan keuangan (Weston dan Copeland,
1995:24) melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan
untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan
informasi kuantitatif keuangan perusahaan yang disajikan
dalam format neraca, laba rugi dan perubahan modal.
Penggunaan kinerja keuangan sebagai suatu ukuran keberhasilan perusahaan tidak nampak secara riil apabila tidak
dilakukan dengan analisis........
For further detail, please visit UG Library
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III. Chapter 3
BAB III METODE PENELITIAN Untuk mendapatkan
data yang diperlukan yang kemudian akan dilakukan analisis data dari objek yang diteliti guna mencapai tujuan
dari penelitian, maka metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut : 3.1
Obyek Penelitian PT. Siantar Top didirikan berdasarkan
akta No. 45 tanggal 12 Mei 1987 dari Ny. Endang Widjajanti, S.H., notaris di Sidoarjo dan akta perubahannya
No. 64 tanggal 24 Maret 1988 dari notaris yang sama.
Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya No. C2-5873.HT.01.01.Th.88 tanggal 11
Juli 1988 serta diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1993, Tambahan No. 6226. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan kata No.
48 tanggal 25 Juli 2008 dari Dyah Ambarwaty Setyoso,
S.H., notaris di Surabaya, mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Siantar Top
untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang
No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas perubahan tersebut masih dalam proses.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar perubahan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama bergerak dalam
bidang industry makanan ringan, yaitu mie (snack noodle),
kerupuk (carackers) dan kembang gula (candy) Perusahaan berdomisili di Sidoarjo, Jawa timur dengan pabrik
berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera
Utara) dan Bekasi (Jawa Barat). Kantor pusat Perusahaan beralamat di JL. Tambak Sawah No. 21-23 Waru,
Sidoarjo. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial
pada bulan 30
31 September 1989. Hasil produksi perusahaan di-

pasarkan di dalam dan di luar negeri, khususnya Asia. 3.2
Data yang Digunakan Dalam penulisan ilmiah ini penulis
menggunakan data laporan keuangan PT. Siantar Top
tahun 2008-2010.Data yang digunakan dari berbagi sumber yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan.
3.3 Metode Pengumpulan Data Untuk keperluan penelitian ilmiah ini, kegiatan pengumpulan.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
IV. Chapter 4
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Profil Perusahaan PT.
Siantar Top, Tbk berdomisili di Sidoarjo, Jawa timur dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara) dan Bekasi (Jawa Barat). Kantor pusat
Perusahaan beralamat di JL. Tambak Sawah No. 21-23
Waru, Sidoarjo. 4.2 Laporan Keuangan PT. Siantar Top
Tbk. Berikut akan disajikan laporan keuangan PT. Siantar
Top Tbk yang terdiri dari neraca dan laba rugi yang disajikan dari tahun 2008 sampai dengan 2010. 34
35 Tabel 4.2 Neraca Konsolidasi PT. Siantar Top Tbk
PT. Siantar Top Tbk dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi 31 Desember 2008 AKTIVA AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak Ketiga-setelah
dikurangi Penyisihan Piutang Ragu-ragu masing-masing
sebesar Rp. 465.303.904 Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa Piutang Lain-lain Persediaan Biaya dibayar
Dimuka Uang Muka Pembelian JUMLAH AKTIVA LANCAR AKTIVA TIDAK LANCAR Taksiran Tagihan Pajak
Penghasilan Properti Investasi-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp nol Aset Tetap-Setelah dikurangi Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 229.443.181.806
Aset Lain-lain JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR
JUMLAH AKTIVA Rp. 5.138.189.074 Rp . 28.881.389.296
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.422.128.402
4.321.495.617 177.038.920.787 718.330.289 15.112.764.295
271.633.217.760 Rp. 4.398.757.568 Rp. 25.275.250.000 Rp.
Rp. Rp. Rp. 325.176.639.144 265.920.000 355.116.566.712
626.749.784.472
36 Tabel 4.2 (Lanjutan) Neraca Konsolidasi PT.
Siantar Top Tbk PT. Siantar Top Tbk dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasian 31 Desember 2008 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Bank Hutang Usaha-Pihak Ketiga Hutang LainLain Hutang Pajak Biaya yang Masih Harus dibayar Pendapatan Diterima Dimuka JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. Rp. 114.031.394.357 58.732.615.005 40.734.802.247
4.243.320.247 3.433.604.624 315.443.038 221.491.179.518
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban Tidak Lancar Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR JUMLAH KEWAJIBAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.581.191.997 6.240.535.521
41.821.727.518 263.312.907.036 EKUITAS.......
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V. Chapter 5
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Setelah menganalisis Laporan Keuangan PT. Siantar Top Tbk selama periode 2008 sampai dengan 2010, berdasarkan perhitungan rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas maka,
penulis menyimpulkan posisi keunagn perusahaan sebagai berikut: 1. Rasio Likuiditas Dari tahun 2008, 2009,
dan 2010 apabila perusahaan dilihat dari sisi current ratio maka, perusahaan dikatakan likuid atau perusahaan
mampu untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera
dipenuhi. Apabila dilihat dari Acid Test Ratio, maka perusahaan dikatakan illukuid atau perusahaan tidak mampu
untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi.
Apabila dilihat dari sisi cash rasio perusahaan dikatakan illikuid sehingga perusahaan tidak mampu untuk memenuhi
kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan kas dan efek yang dimiliki oleh perusahaan. 2.
Rasio Solvabilitas Dari tahun 2008, 2009, dan 2010 apabila perusahaan dilihat dari sisi Total Debt To Total Asset Ratio perusahan mampu memenuhi kewajiban jangka
pendek maupun jangka panjang maka perusahaan dapat
dikatakan solvable, hal ini dibuktikan dengan 2 tahun
berturut-turut perusahaan berada dibawah rata-rata rasio industri. Apabila dilihat Total Debt To Equity Ratio
perusahaan mampu memenuhi kewajiaban jangka pendek
dan jangka panjang dengan menggunakan modal sendiri
yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila dilihat dari sisi
Long Term Debt To equity Ratio maka perusahaan mampu
memenuhi hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahan. 72
73 3. Rasio Rentabilitas Dari tahun 2008, 2009 dan
2010 apabila dilihat dari Gross Profit Margin perusahaan
irrentabil, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba rendah. Apabila dilihat dari ROA kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan laba bersih sebelum pajak sangat rendah, sehingga perusahaan dikatakan dalam
keadaan irrentabil. Apabila dilihat dalam keadaan ROE
perusahaan dalam keadaan irrentabil, hal ini disebabkan
karena keuntungan setelah pajak meningkat, tetapi peningkatan yang dialami perusahaan tidak dapat membuat
perusahaan berada dalam keadaan rendabel. 5.2.......
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