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Laporan keuangan merupakan rangkuman aktivitas dan transaksi 
dari suatu perusahaan dan juga bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: Neraca, Laporan 
Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta 
catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Melalui laporan keuangan akan 
diketahui pula kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada 
pada organisasi bisnis (perusahaan). Pemakai laporan keuangan 
meli~uti: manaiemen. investor sekarana dan investor ~otensial. 
karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, ielanggan, ~emerintah dan 
lembaga lainnya, menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi - 
beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 

Para pemakai laporan keuangan akan menganalisis laporan 
keuangan sebagai langkah awal sebelum menganalisis yang lainnya, 
karena laporan keuangan merupakan cerminan akhir dari kinerja 
perusahaan. Umumnya jika hasil analisis laporan keuangan menunjukkan 
kesimpulan negatif maka analisis lanjutan tidak akan dilanjutkan oleh 
para stakeholder perusahaan, kecuali pihak manajemen. Di samping itu 
laporan keuangan dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keadaan 
suatu perusahaan serta keberhasilan dari pihak manajemen. 

Analisis laporan keuangan umumnya dimulai dari menganalisis 
struktur keuangan, struktur modal, struktur kekayaan, struktur hutang dan 
kemudian dikembangkan kepada beraneka macam rasio keuangan dan 
rasio aktivitas. Semuanya ini akan menggambarkan dan mencerminkan 
keadaan riil yang ada dalam perusahaan. Suatu ha1 yang sangat jarang 
terjadi bahwa jika hasil analisis laporan keuangan menunjukkan hasil 
yang menggembirakan tetapi kinerja perusahaan berada dalam kondisi 
memprihatinkan. 

Mengingat begitu pentingnya peranlfungsi laporan keuangan bagi 
semua stakeholder, sudah selayaknya pihak manajemen menggunakan 
analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusannya 
dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan karena setiap 
keputusan yang diambilnya akan tercermin daiam laporan keuangan 
perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 
dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai 
apa yang telah dilakukan manajemen berbuat demikian agar mereka 
dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, 
misalnya menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan 
atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 



Tujuan penelitian adalah merumuskan alternatif tindakan dan 
kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan melalui analisis 
rasio-rasio keuangan agar kinerja perusahaan tetap baik sehingga 
mendapat respon yang positif dari para stakeholder perusahaan. Di 
samping itu melalui penelitian akan dapat diidentifikasi permasalahan- 
permasalahan yang menentukan kinerja perusahaan berdasarkan 
analisis laporan keuangan dan juga mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Lokasi penelitian dilakukan pada PT Goodyear Indonesia Tbk., 
Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus 
atas satu perusahaan, namun hasil penelitianrrya mewakili perusahaan- 
perusahaan lainnya, mengingat teknik analisis laporan keuangan sudah 
lazim digunakan oleh dunia usaha secara luas. 

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan 
sekunder, yaitu: Laporan keuangan, kebijakan manajemen, prosedur, dan 
dokumen-dokumen perusahaan dan wawancara serta observasi 
langsung. Studi pustaka juga dilakukan untuk membantu 
mengembangkan suatu kerangka pikir yang inovatif mengenai 
pengaplikasian analisis laporan keuangan dalam proses pengambilan 
keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan serta aplikasinya dilakukan selama 
periode 5 tahun yang meliputi: liquidity ratio, asset management rafio, 
debt management ratio, profitability rafio, market value ratio dan degree 
of leverage. 

Liquidity ratio selama periode penelitian mengalami fluktuasi dalam 
rentang yang tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan industry 
norm-nya walaupun dalam kenyataannya pada tahun 1997 liquidify ratio 
perusahaan di bawah industry norm-nya. Hal tersebut sepenuhnya 
disadari oleh manajemen dan penyebab utamanya adalah krisis moneter 
yang melanda kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, yang 
mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap bisnis secara 
keseluruhan. 

Asset management ratio selama periode penelitian secara umum 
di bawah industry norm-nya. Namun demikian pihak manajemen secara 
terus-menerus memantau dan menggunakan hasil analisis laporan 
keuangan dalam menentukan kebijakannya dalam mengelola 
perusahaan, misalnya untuk meningkatkan fixed asset turnover 
perusahaan, pihak manajemen mengeluarkan suatu kebijakan untuk 
menjual aktiva tetap yang tidak produktif, demikian juga halnya untuk 
meningkatkan inventory turnover, pihak manajemen mengeluarkan 
kebijakan untuk menjual dengan harga discount untuk inventory slow 
moving. 

Debt management ratio perusahaan dalam periode penelitian 
menunjukkan hasil yang sangat baik , secara umum rasio yang diperoleh 
jauh di atas industry norm-nya. Hal ini dapat dicapai karena tindakan 
manajemen melalui kebijakan yang dilakukan untuk membayar seluruh 
hutang bank dalam mata uang asing pada saat permulaan krisis moneter 
pada pertengahan tahun 1997. Kebijakan yang diambil tersebut sangat 



tepat karena setelah pertengahan tahun 1997 tersebut kurs Rupiah 
terhadap mata uang asing merosot sangat signifikan. 

Profitability ratio selama periode penelitian menggambarkan 
bahwa secara umum rasio-rasio ini di atas industry norm-nya, namun 
demikian dalam beberapa tahun rasio ini di bawah industry norm-nya. 
Manajemen telah mencoba untuk memperbaiki dengan mengeluarkan 
beberapa kebijakan khususnya yang menyangkut dengan aktiva tetap, 
persediaan, kebijakan ekspor dan domestik, penyesuaian harga jual 
khususnya domestic price, dan efisiensi biaya.Namun hasilnya belum 
maksimal mencapai perbaikan kinerja perusahaan yang tercermin dalam 
laporan keuangan. 

Market value ratio selama periode penelitian cukup bervariasi. Hal 
ini dapat dilihat dari rasio yang diperoleh. Dari marltetlbook ratio-nya 
kurang baik tetapi dari segi price/earning ratio-nya cukup baik. Rasio ini 
sangat rentan terhadap faktor eksternal dan sangat sensitif terhadap 
setiap informasi walaupun belum tentu benar. 

Degree of leverage dalam periode penelitian menggambarkan 
bahwa secara umum rasio yang dimiliki perusahaan cukup bagus. Melalui 
rasio ini manajemen perusahaan dapat memperkirakan efek dari 
kebijakan dalam memadukan biaya tetap dan biaya variabel disertai 
dengan penggunaan pembiayaan eksternal, berupa hutang. Manajemen 
perusahaan terlihat beroperasi pada level yang cukup tinggi dibandingkan 
industrynorm-nya. Hal ini tentunya dilakukan oleh manajemen mengingat 
pasarnya yang cukup besar berkat merek dagangnya dan adanya 
dukungan dari perusahaan afiliasinya seandainya pasar domestik lesu. Di 
sisi lain manajemen perusahaan menghindari pembiayaan eksternal 
untuk mengurangi total risk exposure. 

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang berupa rasio- 
rasio, manajemen menetapkan kebijakan-kebijakannya, untuk 
memperbaiki danlatau meningkatkan kinerja Perusahaan . Evaluasi atas 
kebijakan yang sudah dilaksanakan juga dapat dilakukan melalui analisis 
laporan keuangan . Untuk mengantisipasi keadaan atau ketidakpastian 
masa yang akan datang , dapat dilakukan dengan menggunakan hasil 
analisa laporan keuangan sebagai dasar penyusunan strateginya. 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh manajemen PT 
Goodyear lndonesia Tbk agar kinerja Perusahaan tetap dalam kondisi 
yang sehat antara lain : a). Rasio-rasio keuangan hendaknya dijadikan 
sebagai salah satu sasaran di dalam Annual Operating Plan. b). Perlu 
ditetapkan suatu departemen atau seseorang yang secara terus-menerus 
memantau jalannya perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan. 
Perlu dibangun suatu program yang inheren dengan sistem informasi 
yang digunakan oleh perusahaan yang dapat menghasilkan rasio-rasio 
keuangan dengan cepat dan akurat. 

Kata Kunci : 
Analisis Laporan Keuangan, Ban, Manajemen, Analisis Rasio- 
rasio, PT Goodyear lndonesia Tbk, Studi Kasus, Manajemen 
Keuangan. 




