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Abstrak
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui
kondisi keuangan perusahaan melalui analisis laporan keuangan,
yang menggunakan analisis rasio yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio
solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Jenis penelitian yang dilakukan berupa
studi kasus pada perusahaan pengolah tembakau yang listing di Bursa Efek
Indonesia , yaitu: PT Gudang Garam Tbk.. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah dokumentasi.
Teknik yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah
adalah menghitung rasio-rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. kemudian penulis menganalisis
dengan time series anaysis dan menginterpretasikan hasil-hasil yang
diperoleh.
Berdasarkan analisis time series anaysis yang dilakukan dapat
diketahui bahwa perusahaan pengolah tembakau yang listing di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 khususnya PT
Gudang GaramTbk. semuanya berada dalam kondisi likuid dan solvabel.
Rentabilitas ekonomi,rata-rata selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2010
untuk PT Gudang GaramTbk adalah sebesar14,38%. dimana nilai rentabilitas
ekonomi ini menggambarkan rata-rata kemampuan perusahaan yang
bersangkutan dalam menghasilkan laba/rugi usaha dengan aktiva yang
dimiliki selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
Kata kunci: current ratio, quick ratio, total assets to total debt ratio, net
worth to debt ratio, rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri.
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A. PENDAHULUAN
Di tengah persaingan usaha maupun bisnis yang semakin ketat dan global
ini, perusahaan perlu memperhatikan baik ataukah buruk kondisi keuangan
yang ada dalam perusahaan, karena dengan mengetahui kondisi keuangan,
perusahaan dapat menentukan strategi bersaing melawan pesaing-pesaingnya.
Apabila kondisi keuangan baik, maka dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin
kalau kondisi keuangannya buruk dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan
dari pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperoleh suatu keuntungan
atau laba. Perolehan laba yang optimal sudah menjadi tujuan bagi perusahaanperusahaaan pada umumnya, dengan diperolehnya laba ini maka perusahaan
akan dapat mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasarnya.
Kehidupan perusahaan dapat terus berkembang bila perusahaan dapat
mengelola sumber daya yang dimiliki untuk tujuan yang telah diprioritaskan.
Dalam suatu perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur
memerlukan informasi tentang kondisi keuangan perusahan yang nantinya
informasi tersebut akan dipergunakan baik oleh manajemen, atau
pihak-pihak yang bersangkutan untuk pengambilan keputusan. Keberhasilan
suatu perusahaan dapat dilihat secara periodik ketika kinerja perusahaan
dinilai melaui laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode akuntansi
bagai pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan perusahaan yang
bersangkutan.
Industri pengolahan tembakau adalah salah satu industri yang berkembang
di Indonesia. Industri pengolahan tembakau ini merupakan industri yang
cukup mendapat perhatian dari pemerintah karena industri ini menghasilkan
produk seperti rokok yang dapat menganggu kesehatan pemakainya. Dengan
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari
mengkonsumsi tembakau maka secara otomatis perusahaan-perusahaan ini
akan mengalami ancaman yang cukup serius dalam kelangsungan usahanya.
Seiring dengan hal ini, maka investor dan kreditor selaku penanggung resiko
akan memerlukan suatu informasi mengenai kondisi keuangan dari
perusahaan-perusahaan pengolah tembakau untuk pengambilan keputusan
untuk menyikapi permasalahan-permasalahan seperti di atas.
Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan melakukan analisis pada
laporan keuangan, pimpinan perusahaan akan dapat mengetahui kondisi atau
keadaan keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan. Diantara analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kinerja
dalam suatu perusahaan, khususnya dibidang keuangan adalah analisis rasio
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas. Dengan analisis ini perusahaan dapat
mengevaluasi
keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan
memproyeksikan hasil yang akan datang. Keadaan finansial pada masa lalu
dan sekarang dievaluasi dan dianalisa sehingga dapat diketahui kinerjanya.
Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif
maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu
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dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan (Alwi, 1994 : 107). Rasio
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: rentabilitas, likuiditas, dan
solvabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di
dalamnya. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi hutang
jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya, misalnya membayar
upah karyawan atau untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih.
Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan di
dalam memenuhi kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Analisis rasio keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan,
karena dengan laporan keuangan suatu analisis itu dapat dilakukan.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan
perusahaan studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. Yang listing di
Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ditulis dalam karya ilmiah berbentuk
Penelitian dengan judul ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA PT.
GUDANG GARAM Tbk. ( LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2005-2010 ).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan dilihat dari rasio likuiditas yang
dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. untuk tahun 2005-2010?
2. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan dilihat dari rasio solvabilitas
yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. untuk tahun 2005-2010?
3. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan dilihat dari rasio rentabilitas
yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. untuk tahun 2005-2010?
Ada beragam rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan, namun disini
penulis membatasi pembahasan dengan menggunakan rasio likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas dikarenakan rasio-rasio ini dapat menggambarkan secara
umum kondisi keuangan suatu perusahaan.
B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus adalah
salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan
metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu
keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan caracara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data,
analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Studi kasus dilakukan pada satu
perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan tembakau yang
listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Penelitian
dilakukan pada satu perusahaan tersebut karena terbatasnya waktu dan dana
penelittian, dan perusahaan tersebut yang memiliki laporan keuangan paling
lengkap dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
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2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah
perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan tembakau yang listing
di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Gudang Garam Tbk.
b. Objek penelitian
Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembahasan
dalam penelitian dalam hal ini objek penelitian adalah data laporan
keuangan perusahaan yang meliputi
neraca dan laporan rugi-laba dari
PT Gudang Garam Tbk. yang merupakan perusahaan pengolah tembakau yang
listing di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2005-2010.
3. Data yang dibutuhkan
a. Gambaran umum perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri
pengolahan tembakau yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu: PT
Gudang Garam Tbk. untuk periode 2005-2010.
b. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi-laba dari perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan tembakau yang listing
di Bursa Efek Indonesia, yaitu: PT Gudang Garam Tbk. untuk periode 20052010 yang diperoleh dari download di Bursa Efek Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
Meode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
dengan cara melihat dan mempelajari data yang ada pada perusahaan
serta menyalin hal-hal yang dipandang perlu seperti gambaran umum
perusahaan, dan neraca perusahaan dan lapran rugi laba masing-masing perusahaan.
5. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah seperti yang telah dirumuskan maka
langkah yang ditempuh adalah:
a. Menghitung likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan untuk tahun 2005-2010,
dengan langkah:
1). Menghitung Rasio Lancar (Current Ratio) untuk periode 2005-2010
Rasio Lancar = Aktiva Lancar X 100 %
Hutang Lancar
2). Menghitung Rasio Cepat (Quick Ratio)
Rasio Cepat = Aktiva Lancar –Persediaan X 100 %
Hutang Lancar
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b. Menghitung solvabilitas perusahaan untuk tahun 2005-2010 dengan cara
menghitung rasio solvabilitas suatu perusahaan yaitu:
1). Menghitung Rasio Total Aktiva atas Hutang (Total Assets to Total
Debt Ratio), yang dapat diperoleh dengan rumus:
Debt Ratio = Total Aktiva X 100 %
Total Hutang
2). Menghitung Rasio Modal Sendiri atas hutang (Net Worth to Debt Ratio),
yang dapat diperoleh dengan rumus:
Rasio Modal Sendiri Atas Hutang = Jumlah Aktiva -Jumlah Hutang X 100 %
Jumlah Hutang

c. Menghitung Rasio rentabilitas yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun
2005-2010. Untuk menghitung tingkat rentabilitas suatu perusahaan dapat
dilakukan dengan cara:
1). Menghitung Rentabilitas Ekonomi
Rentabilitas Ekonomi = Laba Usaha X 100%
Jumlah Aktiva
2). Menghitung Rentabilitas Modal Sendiri yang dimiliki oleh perusahaa pada
tahun 2005-2010
Rentabilitas Modal Sendiri =Laba Setelah Pajak X 100%
Jumlah Modal Sendiri
d. Menyusun suatu tabel time series analysisTime series analysis yaitu
teknik analisis dengan cara membandingkan rasio sekarang dengan rasio
yang sama pada waktu lampau.
e. Menginterpretasikan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT Gudang Garam Tbk
Tabel 1
Time Series Analysis

Keterangan:
∆ = Perubahan
∆1 = Perubahan 2005-2006
∆2 = Perubahan 2006-2007
∆3 = Perubahan 2007-2008
∆4 = Perubahan 2008-2009
∆5 = Perubahan2009-2010
a. Rasio Likuiditas
Nilai Current Ratio mengalami peningkatan berturut-turut setiap
tahunnya, dengan nilai masing-masing sebesar 173,29% untuk tahun
2005;188,62% untuk tahun 2006; 195,14% untuk tahun 2007; 221,74% untuk
tahun
2008;
246%
untuk
tahun
2009
dan
270,08%
untuk tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan
kreditur mengalami peningkatan. Kemampuan PT Gudang Garam Tbk
untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya jika dilihat dari
current ratio yang dimiliki mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 nilai
current ratio sebesar 173,29% berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar
dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 1,73. Nilai current ratio pada
tahun 2006 sebesar 188,62% berarti setiap
Rp. 1,- hutang lancar
perusahaan dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 1,88. Nilai
current ratio pada tahun 2007 sebesar 195,14% berarti setiap Rp. 1,hutang lancar perusahaan dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp.
1,95. Nilai current ratio pada tahun 2008 sebesar 221,74% berarti
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setiap Rp. 1,- hutang lancar perusahaan dijamin dengan aktiva lancar
sebesar Rp. 2,21. Nilai current ratio pada tahun 2009 sebesar 246%
berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar perusahaan dijamin dengan aktiva
lancar sebesar Rp. 2,46. Nilai current ratio pada tahun 2010 sebesar
270,08% berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar perusahaan dijamin dengan aktiva
lancar sebesar Rp. 2,70. Current ratio mengalami peningkatan dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2010 berturut-turut sebesar 173,29%; 188,62%; 195,14%;
221,74%; 246% dan 270,08% terjadi karena adanya kelebihan aktiva lancar di
atas hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kenaikan nilai current ratio
dari tahun 2005 sampai tahun 2006 disebabkan oleh adanya penurunan atas
hutang lancar sebesar 7,46% dari tahun 2005 yang terutama disebabkan
oleh penurunan pada pos hutang usaha sebesar 16,18% dan
peningkatan jumlah aktiva lancar yang mengalami kenaikan dari tahun
2005 sampai dengan 2007 yang menyebabkan bertambahnya kelebihan
aktiva lancar atas hutang lancar. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun
2006 aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar 0,7% pada pos kas dan
setara kas yang meningkat sebesar 41,44% dan piutang usaha sebesar
27,08%. Pada tahun 2007 jumlah aktiva lancar juga mengalami kenaikan
sebesar
13,48%
dari
tahun
2006
sehingga
menyebabkan
nilai
current ratio ini juga mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut pada pos
persediaan sebesar 1,13%. Kenaikan current ratio pada tahun 2008
disebabkan karena adanya penurunan
hutang lancar dari tahun 2007
sebesar 12,58%. Meliputi penurunan pada pos hutang usaha pada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa sebesar 53,16% dan penurunan
pada pos hutang cukai dan ppn rokok sebesar 28,44%.
Pada tahun
2009 kenaikan current ratio disebabkan oleh kenaikan pada aktiva
lancar sebesar 13,15% dari tahun 2008. Peningkatan current ratio dari
tahun 2009 sampai tahun 2010 disebabkan oleh adanya kenaikan
aktiva lancar sebesar 14,50% yang meliputi pos kas dan setara kas yang
mengalami kenaikan sebesar 2,10% dari tahun sebelumnya. Dari tabel time series
dapat dilihat bahwa perusahaan mempunyai kenaikan current ratio yang berturutturut dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, yang berarti likuiditas dari
perusahaan juga mengalami kenaikan. Perusahaan berada dalam kondisi likuid
jika dilihat dari nilai current ratio yang dimiliki perusahaan.
Nilai quick ratio PT Gudang Garam Tbk mengalami peningkatan
dan penurunan berturut-turut dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2010. Peningkatan dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2008 dengan
nilai quick ratio masing-masing 31,41% untuk tahun 2005, tahun 2006
sebesar 40,32%, tahun 2007 sebesar 41,28% dan 45, 36% untuk tahun
2008. Nilai quick ratio tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 34,31% untuk tahun 2009
dan mengalami penurunan lagi untuk tahun 2010 menjadi 32,23%.
Nilai quick ratio pada tahun 2005 sebesar 31,41% berarti setiap Rp. 1,hutang lancar dijamin dengan aktiva yang sangat lancar sebesar Rp. 0, 31. Nilai
quick ratio pada tahun 2006 sebesar 40,32% berarti setiap
Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva yang sangat lancar sebesar
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Rp. 0,40. Nilai quick ratio pada tahun 2007 sebesar 41,28% berarti
setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva yang sangat lancar
sebesar Rp. 0,41. Nilai quick ratio pada tahun 2008 sebesar 45,36%
berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva yang sangat
lancar sebesar Rp. 0,45. Quick ratio pada tahun 2009 sebesar 34,31% berarti setiap
Rp.
1,hutang
lancar
dijamin
dengan
aktiva
yang
sangat
lancar sebesar Rp. 0,34. Quick ratio pada tahun 2010 sebesar 32,23%
berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva yang sangat
lancar sebesar Rp.0,32. Kenaikan nilai quick ratio PT Gudang Garam
Tbk disebabkan karena semakin besarnya nilai aktiva lancar yang
paling lancar atas hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Tahun 2005
sampai dengan tahun 2006 nilai quick ratio mengalami peningkatan
sebesar 8,91%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan aktiva
lancar terutama pada pos-pos seperti kas dan setara kas yang
meningkat sebesar 41,44% dan piutang usaha yang juga mengalami
peningkatan sebesar 27,08%. Sementara hutang lancar yang dimiliki
perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 7,46% dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2006. Penurunan terjadi pada pos hutang usaha
sebesar 16,18%. Kenaikan quick ratio pada tahun 2007 disebabkan
oleh peningkatan kewajiban lancar sebesar 10,48%. Dengan
perbandingan aktiva lancar yang paling lancar dengan hutang lancar
yang dimiliki perusahaan masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Kenaikan nilai quick ratio pada tahun 2008 terjadi karena kewajiban
lancar menurun sebesar 12,59% dari tahun sebelumnya. Penurunan
yang paling signifikan terjadi pada pos hutang usaha pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebesar 53,16%. Penurunan nilai dari
quick ratio pada tahun 2009 disebabkan karena peningkatan persediaan
sebesar 19,72% yang digunakan untuk mengurangi aktiva lancar yang hanya
meningkat sebesar 13,15% untuk selanjutnya dibandingkan dengan hutang
lancar.
Penurunan
nilai
dari
quick
ratio
pada
tahun
2010 disebabkan karena proporsi persediaan yang begitu besar yaitu
sebesar 88,06% dari aktiva lancar. Meningkat 16,46% dari tahun sebelumnya.
Proporsi
persediaan
tersebut
sangat
besar
untuk
mengurangi aktiva lancar yang hanya mempunyai proporsi sebesar
19,94% kemudian dibangdingkan dengan hutang lancar. Selain itu
hutang lancar mengalami peningkatan sebesar 6,13% dari tahun sebelumnya.
Dari
tabel
time
series
dapat
dilihat
bahwa
perusahaan
dalam keadaan likuid, walaupun perusahaan mengalami penurunan
nilai quick ratio dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.Dapat
dilihat bahwa perusahaan dalam keadaan kuarng mampu untuk
menjamin hutang lancarnya dengan aktiva yang sangat lancar.
Perusahaan hanya mampu menjamin hutang lancarnya dengan aktiva
yang sangat lancar kurang dari setengahnya, hal ini mengindikasikan
bahwa perusahaan banyak menginvestasikan pada aktiva yang kurang
lancar seperti persediaan.
Dari perhitungan dan analisis atas likuiditas
perusahaan ditinjau dari segi current ratio menunjukkan bahwa
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perusahaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 memiliki nilai
rata-rata current ratio sebesar 215,81% yang menggambarkan bahwa
perusahaan dalam keadaan likuid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari
current ratio dan quick ratio yang masih mampu menjamin hutanghutangnya.
b. Rasio Solvabilitas
Total Assets to Total Debt Ratio (TATDR) yang mengalami peningkatan dan
penurunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 berturut-turut sebesar
245,83% pada tahun 2005; 253,94% pada tahun 2006; 246,67% pada tahun 2007;
281,43% pada tahun 2008; 307,75% pada tahun 2009 dan 326,30% pada tahun
2010. Nilai TATDR pada tahun 2005 sebesar 245,83% berarti setiap Rp. 1,hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang dimiliki perusahaan sebesar Rp.
2,45. Nilai TATDR pada tahun 2006 sebesar 253,94% berarti setiap Rp. 1,hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang dimiliki perusahaan
sebesar Rp. 2,53. Nilai TATDR pada tahun 2007 sebesar 246,67%
berarti setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang
dimiliki perusahaan sebesar Rp. 2,46. Nilai TATDR pada tahun 2008 sebesar
281,43% berarti setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang
dimiliki perusahaan sebesar Rp. 2,8 Nilai TATDR pada tahun 2009 sebesar
307,75% berarti setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang
dimiliki perusahaan sebesar Rp. 3,07. Nilai TATDR pada tahun 2010 sebesar
326,30% berarti setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang
dimiliki perusahaan sebesar Rp. 3,26. Kenaikan dan penurunan TATDR
disebabkan oleh jumlah total aktiva atas jumlah hutang yang mengalami kenaikan
dan penurunan. TATDR dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah
sebesar 245,83%; 253,94%; 246,67%; 281,43% 307,75% dan 326,30% enunjukkan
bahwa pada tahun 2007 perusahaan mengalami penurunan dalam kemampuan untuk
memenuhi kewajiban atas jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan
seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.Dari tabel time series
dapat dilihat bahwa peningkatan dan penurunan TATDR dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2010 namun hutang-hutang perusahaan
masih dapat dijamin dengan aktiva yang dimiliki perusahaan.
Net Worth to Debt Ratio (NWDR) yang mengalami peningkatan
dan penurunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 berturutturut sebesar 145,83%; 153,94%; 146,67%; 181,43%; 207,75% dan
226,30%
menunjukkan
bahwa
kondisi
perusahaan
mengalami
peningkatan dan penurunan untuk menjamin hutangnya dengan modal
sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai NWDR pada tahun 2005
sebesar 145,83% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
dengan modal sendiri sebesar Rp. 1,45. Nilai NWDR pada tahun 2006
sebesar 153,94% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
dengan modal sendiri sebesar Rp. 1,53. Nilai NWDR pada tahun 2007
sebesar 146,83% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
dengan modal sendiri sebesar Rp. 1,46. Nilai NWDR pada tahun 2008
sebesar 181,43% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
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dengan modal sendiri sebesar Rp. 1,81. Nilai NWDR pada tahun 2009
sebesar 207,75% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
dengan modal sendiri sebesar Rp. 2,07. Nilai NWDR pada tahun 2010 sebesar
226,30% berarti setiap Rp. 1,- total hutang perusahaan dijamin
dengan modal sendiri sebesar Rp. 2,26. Nilai NWDR mengalami peningkatan dan
penurunan
dari
tahun
2005
sampai
dengan
tahun
2010, dengan nilai kenaikan pada tahun 2005 sampai dengan 2006
sebesar 8,11%; untuk tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 7,27%
dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya peningkatan modal
sendiri dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 0,36%.
Pada tahun 2008 nilai NWDR kembali mengalami peningkatan sebesar
34,76% disebabkan karena kenaikan modal sendiri sebesar 8,89%
sementara jumlah hutang PT Gudang Garam Tbk mengalami
penurunan sebesar 11,27%. Tahun 2009 jumlah modal sendiri mengalami
kenaikan
sebesar
15,58%
dari
tahun
sebelumnya
namun
hutang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar
3,33% yang dissebabkan oleh naiknya jumlah hutang terutama pada
pos-pos seperti hutang usaha pada pihak ketiga sebesar 44,51% dan
hutang usaha pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar
56,67% serta hutang cukai dan ppn rook yang juga mengalami
kenaikan sebesar 31,05%. Namun karena perbandingan antara modal
sendiri ldengan hutang lebih baik dari tahun sebelumnya
mengakibatkan nilai rasio NWDR lebih meningkat dari tahun
sebelumnya. Tahun 2010 kenaikan nilai NWDR disebabkan oleh kenaikan
jumlah PT Gudang Garam Tbk modal sendiri PT Gudang
Garam Tbk
sebesar 18,55%. NWDR yang semakin meningkat
menunjukkan
bahwa
perusahaan
mengalami
peningkatan
atas
kemampuan menjamin hutang perusahaan dengan modal sendiri yang
dimilki. Berdasarkan atas perhitungan dan analisis solvabilitas yang
menghasilkan nilai rata-rata Total Asset to Debt Ratio sebesar 276,99%
menunjukkan bahwa untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 PT
Gudang Garam tbk berada dalam keadaan yang solvabel.
c. Rasio Rentabilitas
Rentabilitas ekonomi PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2010 berturut-turut sebesar 14,23% untuk tahun
2005; 10,08% untuk tahun 2006, 10,63% untuk tahun 2007; 13,15%
untuk tahun 2008; 19,12% untuk tahun 2009 dan 19,05% untuk tahun
2010. Nilai rentabilitas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa laba
operasi yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami penurunan dan
peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2006 laba operasi yang
dihasilkan perusahaan mengalami penurunan sebesar 4,15% dari tahun
2005, sedangkan pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan
sebesar 0,55% dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 nilai rentabilitas
ekonomi mengalami kenaikan sebesar 2,52% dan meningkat kembali
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sebesar 5,97% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 nilai rentabilitas
ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,07%.
Rentabilitas ekonomi pada tahun 2005 sebesar 14,23% berarti setiap
Rp. 1,- aktiva yang dimiliki
perusahaan dapat menghasilkan laba
operasi sebesar Rp. 0,14. Rentabilitas ekonomi pada tahun 2006 sebesar
10,08% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan
laba operasi sebesar Rp. 0,10. Rentabilitas ekonomi pada tahun 2007 sebesar
10,63% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan
laba operasi sebesar Rp. 0,10. Rentabilitas ekonomi pada tahun 2008 sebesar
13,15% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang dimiliki
perusahaan dapat
menghasilkan laba operasi sebesar Rp. 0,13. Rentabilitas ekonomi pada tahun
2009 sebesar 19,12% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang dimiliki perusahaan dapat
menghasilkan laba operasi sebesar Rp. 0,19. Rentabilitas ekonomi pada tahun
2010 sebesar 19,05% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang dimiliki perusahaan dapat
menghasilkan laba operasi sebesar Rp. 0,19. Penurunan rasio rentabilitas ekonomi
pada tahun 2006 sebesar 4,15% disebabkan karena adabya penurunan dari
laba operasi PT Gudang Garam Tbk untuk tahun 2006 yang menurun sebesar
30,44% dari tahun sebelumnya. Penurunan dari laba operasi ini disebabkan
terutama oleh adanya kenaikan dari beban pokok penjualan yang meningkat
sebesar 9,75% dari tahun sebelumnya, sementara disisi lain nilai jumlah aktiva
perusahaan juga mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2006 sebesar 1,79%. Tahun 2007 nilai rentabilitas ekonomi mengalami
kenaikan sebesar 0,55% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena
adanya kenaikan laba operasi sebesar13,38% yang dikarenakan adanya kenaikan
penjualan/pendapatan usaha dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007
sebesar 3,83%. Pada tahun2008 nilai rentabilitas ekonomi mengalami kenaikan
sebesar
2,52%
disebabkan
karena
kenaikan
laba
operasi dari tahun sebelumnya sebesar 20,12%. Sedangkan pada tahun
2009 nilai rentabilitas mengalami kenaikan lagi sebesar 5,97% dari
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena laba operasi kembali
mengalami peningkatan sebesar 39,20% dari tahun sebelumnya. Pada
tahun 2010 nilai rentabilitas ekonomi mengalami penurunan
sebesar
0,07% dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah aktiva yang
mengalami kenaikan sebesar 11,42%.
Peningkatan dan penurunan
rentabilitas ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 sampai dengan
tahun 2010 menunjukkan bahwa kemampuan aktiva perusahaan untuk
memperoleh laba operasi juga mengalami kenaikan dan penurunan.
Rentabilitas modal sendiri dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2010 berturut-turut adalah sebesar 14,39%; 7,65%; 10,21%; 12,12%; 18,80% dan
19,45%. Rentabilitas modal sendiri pada tahun 2005 sebesar 14,39% berarti
setiap Rp. 1,- modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar
Rp. 0,14. Rentabilitas modal sendiri pada tahunn 2006 sebesar 7,65% berarti
setiap Rp. 1,- modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar
Rp. 0,7. Rentabilitas modal sendiri pada tahunn 2007 sebesar 10,21% berarti
setiap Rp. 1,- modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak
sebesar Rp. 0,10. Rentabilitas modal sendiri pada tahunn 2008 sebesar
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12,12% berarti setiap Rp. 1,- modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak
sebesar
Rp.
0,12.
Rentabilitas
modal
sendiri
pada
tahun
2009 sebesar 14,39% berarti setiap Rp. 1,- modal sendiri dapat menghasilkan
laba
setelah
pajak
sebesar
Rp.
0,14.
Rentabilitas
modal
sendiri pada tahunn 2010 sebesar 19,45% berarti setiap Rp. 1,- modal
sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 0,19. Rasio
rentabilitas modal sendiri PT Gudang Garam Tbk untuk tahun 2005
sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 6,74% hal
ini disebabkan karena adanya penurunan dari jumlah laba setelah pajak
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 46,67% akibat dari
penurunan laba usaha sebesar 30,44% disamping itu jumlah modal
sendiri juga mengalami kenaikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2006 sebesar 0,36%. Tahun 2007 rasio rentabilitas modal sendiri
mengalami kenaikan sebesar 2,56% dikarenakan kenaikan laba setelah
pajak sebesar 43,24% yang disebabkan naiknya pendapat usaha dari
tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2008
rasio rentabilitas modal sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,91%
dari tahun sebelumnya, kenaikan disebabkan karena peningkatan laba
setelah
pajak
sebesar 23,23%.
Hal
ini
disebabkan
karena
penjualan/pendapatan usaha yang diperoleh PT Gudang Garam Tbk mengalami
kenaikan sebesar 9,46% dari tahun 2007. Rentabilitas modal sendiri yang
dimiliki PT Gudang Garam Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai
dengan tahun 2009 sebesar 6,68% dan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun
2010 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,65%. Kenaikan ini terjadi karena adanya
kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 45,58% untuk tahun 2009 dan 16,65%
untuk tahun 2010. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada
penjualan/pendapatan usaha sebesar 16,93% pada tahun 2009 dan 12,52% pada
time
series
dapat
dilihat
bahwa
tahun
2010.
Dari
tabel
rentabilitas perusahaan yang ditinjau dari rentabiilitas ekonomi dan
rentabilitas modal sendiri selam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan mengalami kenaikan dan
penurunan untuk menghasilkan laba setelah pajak. Berdasarkan
perhitungan dan analisis rentabilitas yang dilihat dari rasio rentabilitas
ekonomi PT Gudang Garam dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2010 maka PT Gudang Garam Tbk memiliki nilai rata-rata rasio
rentabilitas ekonomi sebesar 14,38% berarti setiap Rp. 1,- aktiva yang
dimiliki perusahaan mampu menghasilkan rata-rata laba operasi
sebesar Rp. 0,14. Sedangkan untuk rasio rentabilitas modal sendiri
memiliki rata-rata sebesar 13,77% yang berarti setiap Rp 1,- modal
sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 0,13.
I. Pengujian Hipotesis
1. Berdasarkan perhitungan nilai current ratio dan quick ratio pada PT
Gudang Garam Tbk masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar
215,81% dan 37,48%. Nilai dari rasiolikuiditas perusahaan menunjukkan
bahwa perusahaan
berada dalam keadaan likuid yang berarti kondisi
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kuangan perusahaan berada pada posisi baik dilihat dari rasio likuiditas.
Secara umum tingkat likuiditas perusahaan sangatlah tinggi. Tingginya rasio
likuiditas disebabkan oleh banyaknya kas yang menganggur. Hal ini dapat
dialokasikan untuk peluang investasi lain yang lebih menguntungkan.
2. Berdasarkan perhitungan nilai total asset to total debt ratio dan net worth to
debt ratio pada PT Gudang Garam Tbk masing-masing memiliki nilai rata-rata
sebesar 276,96% dan 176,96%. Nilai dari rasio solvabilitas perusahaan
menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan solvabel yang berarti
kondisi keuangan perusahaan berada pada posisi baik dilihat dari rasio
solvabilitas. Secara umum nilai solvabilitas perusahaan sangat tinggi, hal
tersebut disebabkan karena persediaan perusahaan yang begitu besar dari tahun
ke tahun
dan tidak dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih
menguntugkan bagi perusahaan.
3. Berdasarkan perhitungan nilai rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal
sendiri pada PT Gudang Garam Tbk masing-masing memiliki nilai rata-rata
sebesar 14,38% dan 13,77%.
Nilai dari rasio rentabilitas perusahaan
menunjukkan
bahwa
perusahaan
memiliki
kemampuan
untuk
menghasilkan laba usaha dengan aktiva yang dimiliknya, ini berarti kondisi
keuangan perusahaan berada pada posisi baik dilihat dari rasio rentabilitas.
Nilai rentabilitas perusahaan secara umum cukup baik, hal tersebut disebabkan
karena penjualan perusahaan yang mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan perhitungan, analisis data dan pembahasan terhadap laporan
keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi
perusahaan
pengolahan tembakau yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Gudang
Garam Tbk. untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
PT Gudang Garam Tbk untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010
berada dalam kondisi keuangan yang likuid dan solvabel berdasarkan nilai ratarata current ratio dan total asset to debt ratio yang masing-masing
sebesar 215,81% dan 276,99%. Nilai rata-rata current ratio 215,81% yang
berarti
setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva lancar sebesar
Rp. 2,15. Nilai rata-rata TATDR sebesar 276,99% berarti setiap Rp. 1,hutang perusahaan dijamin dengan aktiva yang dimiliki perusahaan
sebesar Rp. 2,76. Di sisi lain nilai persediaan begitu besar jumlahnya
sehingga asset perusahaan kurang dapat berfungsi maksimal. Nilai ratarata rentabilitas ekonomi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010
adalah sebesar 14,38% yang berarti PT Gudang Garam Tbk memiliki
kemampuan untuk menghasilkan laba usaha rata-rata sebesar 14,38 dengan aktiva
yang dimilikinya.
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