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Perrnintaan pasar dunia terhadap produk perkebunan khususnya 
kela~a sawit dan turunannw rneninakat dari tahun ke tahun. Prosoek 
bisnis ini cerah, walaupun disnis ini ienjanjikan keuntungan yang bekr, 
tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat rnengakibatkan kebangkrutan. 
Analisis keuangan rnenjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk 
mernantau kondisi kernarnpuan keuangannya, sehingga dapat 
mengantisipasi kondisi kernarnpuan keuangan. Karena adanya keinginan 
perusahaan untuk rnernpertahankan kelangsungan produksi dalarn 
rnenjalankan kegiatan usahanya, rnerupakan sesuatu yang penting bagi 
PT Astra Agro Lestari Tbk untuk rnengetahui dan rnengkaji sejauh rnana 
kondisi kemarnpuan keuangannya, sehingga perusahaan mendapatkan 
informasi secara akurat rnengenai tingkat kemarnpulabaan untuk 
rnemenuhi kewajibannya sehingga visi, rnisi dan tujuan perusahaan 
tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji kondisi kemarnpuan 
keuangan perusahaan dalarn rnernenuhi kewajiban jangka pendek (2) 
Mengkaji kondisi kernarnpuan keuangan perusahaan dalarn rnenghasilkan 
keuntungan (3) Menganalisis kondisi kernarnpuan keuangan perusahaan 
dalarn rnernenuhi kewajiban jangka panjang (4) Menganalisis kondisi 
sampai seberapa besar efektivitas pemanfaatan asset, dana kreditor dan 
modal para pemegang saharn dalarn menghasilkan margin keuntungan 
bagi perusahaan, dan (5) Merekornendasikan tindakan apa yang 
diperlukan guna lebih rnernperbaiki kondisi kernarnpuan keuangan 
perusahaan. 

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada analisia laporan 
keuangan perusahaan yang sudah di audit untuk kemudian diketahui, 
dianalisis dan dikaji kondisi kemampuan keuangan perusahaan dalarn 
memenuhi kewajiban pendanaannya dan rnerekornendasikan tindakan 
apa yang diperlukan untuk rneningkatkan kinerja kemarnpuan keuangan 
perusahaan. 

Dalarn penelitian ini digunakan rnetode deskriptif melalui studi 
. kasus. Pernbahasan yang dilakukan untuk rnengkaji posisi perusahaan 

dengan rnenggunakan data kuantitatif dan data kualitatif baik yang 
berupa data primer rnaupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
analisis data disertai pengamatan, sedangkan data sekunder selain 
diperoleh dari laporan keuangan PT Astm Agm Lestari Tbk juga diperoleh 
dari litemtur, jurnal dan sumber-surnber lain yang berhubungan dengan 
penelitian. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis 
Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan 



Rasio Profitabilitas), Analisis Perbandingan, dan Analisis Persentase per 
Komponen. 

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 1999 menunjukkan bahwa 
pada tahun 1999 tingkat penjualan sebesar Rp. 936.951.000.000,- 
sejumlah 55.15% dan nilai penjualan tersebut merupakan harga pokok 
penjualan. Besar laba kotor tinggal sejumlah Rp 420.256.000.000,- atau 
sebesar 44.85%. Laba sebelum pajak adalah sebesar 27.19%. Laba bersih 
terhadap penjualan adalah sebesar 18.45%. Hasil analisis Common size 
menunjukkan bahwa setiap Rp.1,- penjualan bersih akan memperoleh 
laba opetasional sebesar Rp.0.35, laba sebelum pajak Rp. 0.27,- dan laba 
bersih sebesar Rp. 0.19,-. 

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2000 menunjukkan bahwa 
terjadi kenaikan tingkat penjualan sebesar 22% dari Tahun 1999. 
Sejumlah Rp. 761.635.000.000,- dari nilai penjualan tersebut merupakan 
harga pokok penjualan. Besar laba kotor sejumlah Rp. 379.675.000.000,- 
atau 33.27%. Hasil analisis &mmn ske menunjukkan bahwa untuk 
membayar harga pokok penjualan dan setiap Rp. 1,- adalah Rp. 0.67,-. 

Berdasarkan Lapotan Laba Rugi Tahun 2001 mengalami tingkat 
pertumbuhan sebesar 24% dari tingkat penjualan sebesar Rp. 
1.417.491.000.000,- sejumlah 66.24% dari nilai penjualan tersebut 
merupakan harga pokok penjualan. Dengan demikian besarnya laba kotor 
adalah Rp. 478.578.000.000,- atau 33.76%. Pada Tahun 2001 
persentase yang digunakan untuk membayar harga pokok penjualan dari 
setiap Rp. 1,- adalah Rp. 0.34,-. 

Analisis common size Lapotan Laba Rugi Tahun 2002 menunjukkan 
tingkat pertumbuhan sebesar 43% dibanding Tahun 2001 dengan tingkat 
penjualan sebesar Rp. 2.031.478.000.000,- sejumlah 60.29% dari nilai 
penjualan tersebut merupakan harga pokok penjualan. Dengan demikian 
besarnya laba kotor adalah sejumlah Rp. 806.755.000.000,- atau 
39.71%. Pada Tahun 2002 proporsi biaya administtasi dan umum dapat 
diturunkan, sehingga biaya laba opetasi perusahaan juga mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukkan perusahaan telah berhasil 
memperbaiki kinerja dengan melakukan efisiensi biaya yang seam 
keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan tingkat profitabilitas 

Berdasarkan Analisis Rasio menunjukkan bahwa Rasio Likuiditas 
perusahaan pada Tahun 1999 sebesar 0.40% sedangkan pada Tahun 
2000 meningkat menjadi 0.83%. Untuk tahun-tahun berikutnya yaitu 
Tahun 2001 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.59%, tetapi pada 
Tahun 2002 mengalami peningkatan menjadi 0,99%. Hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan dapat untuk melunasi hutang jangka pendeknya. 

Berdasarkan analisa aktivitas secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan telah memperbaiki kinejanya dalam 
mengelola aktiva produktif yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Hal ini 
menjadi suatu nilai tambah bagi perusahaan. 



Berdasarkan Rasio Solvabilitas perusahaan pada Tahun 2000, 
perusahaan dapat rnengelola pinjarnannnya dengan baik dan rnarnpu 
menjaga keseirnbangan antara kewajiban dan modal perseroan. Hal ini 
rnenunjukkan perusahaan dapat rnemenuhi kewajiban pendanaannya. 
~ecara- keseluruhan PT Astra ~ g r o  Lestari Tbk merniliki kekarnpuan yang 
baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek rnaupun jangka panjang. 

Kata Kunci : Crude Palm Oil, Laporan Audit, Curtent Ratio/ Acid Test 
Ratio, Average Collecbon Perid Acoount Receivable Turn 
Over, Inventow Turn Over, Total Assets Turn Over, Net 
Pmfit Margin/ Return Of Inavesbnent, lime Interest 
Earned Rato, Tolal Debt To Equity Ratio, Common size 
Analysis. Analisis Rasio Keuangan. 




