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ABSTRAK 

 
 

Tegar Tarigan 2021. Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Luwu Raya Potreleum 

Kota Parepare, dibimbing oleh Abdullah Abidin dan Sofyan Hamid Indar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kinerja Keuangan pada 

PT. Luwu Raya Potreleum Kota Parepare. 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Luwu Raya Potreleum Parepare dengan 

mengambil 3 tahun laporan keuangan sebagai sampel penelitian. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT 

Potreleum Luwu Raya selama 2017-2019. 

Hasil penelitian ditinjau dari sisi rasio likuiditas, mengalami kondisi 

perusahaan yang cukup baik dan berdasarkan rasio solvabilitas, kinerja keuangan 

yang dicapai PT Potreleum Luwu Raya selama 2017-2019 mengalami kondisi 

perusahaan yang solvable. Berdasarkan sisi rasio Aktivitas kinerja keuangan yang 

dicapai PT Potreleum Luwu Raya selama 2017-2019, mengalami kondisi 

perusahaan yang tidak sehat, sedangkan berdasarkan sisi rasio profitabilitas kinerja 

keuangan yang dicapai PT Potreleum Luwu Raya selama 2017-2019, mengalami 

kondisi perusahaan yang efisien. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas 
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ABSTRACT 

 
 

Tegar Tarigan 2021. Financial Performance Analysis at PT. Luwu Raya Potreleum Kota 

Parepare, supervised by Abdullah Abidin and Sofyan Hamid Indar. 

This study aims to determine the analysis of financial performance at PT. Luwu Raya 

Potreleum Parepare City. 

This research was conducted at PT Luwu Raya Potreleum Parepare by taking 3 years 

of financial reports as the research sample. 

The results of this study prove that the financial performance achieved by PT Potreleum Luwu 

Raya during 2017-2019. 

The results of the study in terms of liquidity ratios, experiencing a fairly good company 

condition and based on the solvency ratio, the financial performance achieved by PT Potreleum 

Luwu Raya during 2017-2019 experienced a solvable company condition. Based on the ratio of 

financial performance activities achieved by PT Potreleum Luwu Raya during 2017-2019, the 

company was in an unhealthy condition, while based on the profitability ratio of financial 

performance achieved by PT Potreleum Luwu Raya during 2017-2019, it experienced an 

efficient company condition. 

 

Keywords: Financial performance, liquidity, solvency, profitability 
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MOTTO 

“Kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-

sungguh tanpa menghitung untung-rugi” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi yang memiliki tujuan 

tertentu yang ingin dicapai dalam usaha memenuhi tujuan dalam perusahaan. Setiap 

perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. Hal tersebut dapat terwujud apabila semua unsur dalam 

perusahaan bersinergi dengan baik, baik berupa sumber daya modal maupun 

sumber daya manusianya. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan baik untuk pihak 

internal maupun eksternal.  

Menurut Supriyono dalam (Bintoro dan Daryanto, 2017:108), kinerja adalah 

suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan serta 

waktu. Maka dari itu diperlukan evaluasi kinerja terhadap manajemen keuangan 

dengan dilakukannya penilaian kinerja terhadap keuangan perusahaan. Kinerja 

perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya 

yang dimiliki.  

Menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 

(rasio keuangan) yang telah disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan 
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keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu 

perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu 

periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu 

perusahaan. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan dapat membantu 

manajer perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi-informasi 

yang dapat diperoleh melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strategi- 

strategi yang dilakukan, serta posisi dan kinerja keuangan perusahaan.  

PT. Luwu Raya Petroleum salah satu informasi yang dihasilkan oleh 

manajemen perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode akuntansi 

dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Dalam 

laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada kinerja keuangan perusahaan PT. 

Luwu Raya Petroleum pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan prestasi yang dicapain perussahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno, 2019:53).  

Perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum tidak hanya terkait di bidang gas, 

tetapi juga di bidang perdagangan gas alam  secara langsung. Untuk dapat 

memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu 

mengadakan analisa atau interprestasi terhadap data keuangan dan perusahaan yang 

bersangkutan dan data keuangan terdapat pada laporan keuangan. PT Luwu raya 

petroleum adalah perusahaan yang sdh berjalan sejak 01 Agustus 2009, Artinya 

perusahaan ini sudah berjalan cukup lama. Kondisi keuangan perusahaan PT Luwu 
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raya petroleum kota Pare-Pare berdasarkan laporan keuangan cukup stabil namun 

terkadang kelangkahan minyak bumi, gas dapat mempengaruhi rasio keuangan dari 

berbagai sudut pandang yang ada. 

Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas) 

Analisis kinerja keuangan perusahaan yang sering digunakan terdiri dari 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan, setiap transaksi 

yang diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Kinerja 

keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan.  

Dalam interprestasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, 

diperlukan adanya ukuran atau standar tertentu. Ukuran yang sering digunakan 

dalam analisis keuangan adalah rasio. Analisis rasio dapat menggambarkan posisi, 

kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Analisis rasio dapat diklasifikasikan 

dalam berbagai jenis, diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas, dengan adanya rasio keuangan ini dapat diketahui tingkat likuiditas, 

solvabilitas, dan aktivitas suatu perusahaan dan dapat memberikan gambaran 

perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat mengukur kinerja keuangan 

perusahaan.  

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau 

hutang dalam jangka waktu pendek, perusahaan dapat mengukur dengan 

menggunakan rasio likuiditas. Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu 

mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah 

disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur, perusahaan dapat mengukur 
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dengan menggunakan rasio solvabilitas. Sementara itu untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan sebagainya, 

perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan rasio aktivitas.  

Kinerja perusahaan perlu diperhatikan agar pengurus perusahaan dapat 

mengetahui keadaan keuangan yang dimiliki sehingga bisa menentukan rencana 

strategis untuk masa yang akan datang.  

Dari uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Luwu Raya Petroleum kota Pare-pare”.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah PT Luwu Raya Petroleum memiliki kinerja 

keuangan yang baik dilihat dari rasio Likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitablitas ?  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan pada PT Luwu Raya Petroleum dilihat 

dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas,  rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.  

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dijadkan media pembelajaraan 

dan pengembangan diri dan wawasan dalam memecahkan masalah dan persoalan 
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nyata yang terjadi dalam suatu perusahaan khusunya tentang kinerja keuangan 

perusahaan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Menjadi referensi dan perusahaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

masukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.   

b. Memberikan kesempatan kepada peneliti lain bahwa perusahaan dapat menjadi 

saran untuk pembelajaran melalui ilmiah.   

3. Manfaat Akademis  

a. Diharapakan dapat berguna dalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi 

baru dalam hal efektifitas kinerja pengelolaan keuangan perusahaan.  

b. Sebagai wahana pengaplikasian ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah 

sekaligus sebagai penentu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada STIE Nobel 

Indonesia Makassar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Tinjauan Teoritis 

2.1.1. Kinerja Keuangan  

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut 

Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan 

adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber 

daya yang dimilikinya. 

Fahmi (2012 : 2) yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) menyatakan 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan 

membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi 9 standart dan 

ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General 

Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya. 

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas 
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tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek 

pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan 

dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu 

yang telah ditetapkan ( Hery, 2015 ). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang 

dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga 

dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik 

perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan 

dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 
2. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2004), penilaian kinerja dapat memeberikan 

manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen 

adalah untuk:  

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotifan karyawan secara maksimal.  

b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai 
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kinerja karyawan. 

e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan. 

 
3. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2004), tujuan dari penilaian suatu perusahaan 

adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat Likuiditas suatu perusahaan, yaitu 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat Leverage suatu perusahaan, yaitu 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan 

terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek. 

c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode 

tertentu. 

d. Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan, yaitu kemampuan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas 

hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden 

secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.  

   
2.1.2. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

  Menurut Munawir (2014:2) pengertian laporan keuangan adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 
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antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Sedangkan Menurut Sutrisno (2018:9) laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan 

laporan rugi laba. 

Adapun menurut Myer, dalam Munawir (2014:5) yang dimaksud 

laporan keuangan adalah “Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir 

periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar tersebut adalah daftar neraca 

atau posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu 

akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk 

menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak 

dibagikan (laba yang ditahan)”.  

Menurut Sawir (2015:2) laporan keuangan adalah hasil akhir proses 

akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan 

diolah sedemikian rupa. Laporan akhir disajikan dalam nilai uang. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten serta dibuat dan 

disajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi.   

 
2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2013:10) secara umum laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 
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tertentu maupun periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan 

yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut Kasmir (2013:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, yaitu:  

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini; 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada saat periode tertentu; 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode; 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 

h. Informasi keuangan lainnya. 

  
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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Menurut Purba (2010:27), laporan keuangan disusun dengan tujuan 

untuk memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambilan 

keputusan para pemakainya. Keputusan yang diambil oleh para pemakai 

laporan keuangan sangat bervariasi, tergantung kepentingan mereka. 

Informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan harus memiliki 

karakteristik tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. 

Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan 

keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajin laporan 

keuangan atau IFRS Framework. 

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan 

dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain 

yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di 

samping pihak manajemen perusahaan. 

Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, 

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan 

ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang 

timbuk tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, 

membandingkan dan menilai keuangan. 

Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang 

dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-
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penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan 

dapat diukur secara objektif. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca 

(menggambarkan informasi posisi keuangan), laporan laba rugi 

(menggambarkan informasi kinerja), laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara), catatan, dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

 
3. Bentuk Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2), laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam 

penelitian ini, penulis, menggunakan neraca dan laporan laba-rugi.  

Menurut Kasmir (2013:28), dalam praktiknya secara umum ada lima 

macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:  

a. Neraca  

b. Laporan laba rugi  

c. Laporan perubahan modal  

d. Laporan arus kas  

e. Laporan catatan atas laporan keuangan 

  
Dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh setiap 

perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi, yang masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  
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a. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada 

saat tertentu.  

b. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan 

informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan 

laba (kinerja) selama periode tertentu.  

Meskipun neraca dan laporan laba rugi merupakan dua dokumen yang 

terpisah, akan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan 

saling terkait, serta merupakan suatu siklus. Antara neraca dan laporan laba 

rugi sering dihubungkan dengan satu laporan yang disebut laporan perubahan 

modal (laba ditahan), yang memberikan informasi mengenai perubahan 

modal (laba ditahan) selama periode tertentu.  

 
4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ada empat karakteristik kualitatif yang 

dikutip oleh Munawir (2014:21), yaitu :  

a. Dapat dipahami, Kualitas penting informasi yang ditampung dalam 

laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami 

oleh pemakainya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan 
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untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.  

b. Relevan Untuk memeroleh manfaat yang baik, informasi harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi 

keputusan ekonomi dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi masa lalu. 

c. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya 

disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi haruslah menggambarkan 

atau menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 

harusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.  

d. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

kecendrungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus 

dapat membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. 

   

Hasil analisis dan interpestasi akan memberikan gambaran internal 

tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan mengetahui hal 

tersebut, pemimpin perusahaan dapat menetapkan keputusan yang tepat, 

efektif dan efisien dalam memanfaatkan peluang dan menanggulangi 

ancaman yang dihadapi perusahaan dalam lingkungan usahanya.  
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2.1.3. Analisis Rasio Keuangan  

1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Dwi Prastowo (2011:80) “Analisis Rasio Keuangan adalah 

suatu rasio mengungkapkan hubungan matematik antara satu pos dengan pos 

lainnya”. Sedangkan menurut Jumingan (2016:242) “Analisis Rasio 

Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan 

dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-

sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca 

maupun dalam laporan laba rugi”. 

Analisis rasio menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka-angka 

dalam laporan keuangan dan dengan menggunakan metode analisis rasio akan 

dapat melihat dan mengetahui perkembangan usahanya tentang apakah 

perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Dengan rasio keuangan 

pula dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Kekuatan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, 

sedangkan kelemahan oleh perusahaan diusahakan untuk dicarikan langkah- 

langkah yang paling dibutuhkan untuk perbaikannya.  

 
2. Jenis-jenis Rasio Keuangan  

Jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan, yaitu : 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)  

Menurut Kasmir (2014:145) rasio likuiditas atau sering disebut juga 

dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk 
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mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan atau rasio likuiditas 

berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan 

memenuhi kewajiban/utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Rasio 

Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : 

1). Rasio Lancar (Current Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:134) adalah “Rasio lancar (current ratio) 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”. Adapun 

perhitungan/rumus yang digunakan untuk mencari rasio lancar (current 

ratio) adalah sebagai berikut : 

Rasio	Lancar	 = 		
Aset	Lancar

Kewajiban	Lancar 

   
2). Rasio Cepat (Quick Ratio) atau Acid test Ratio 

Menurut Kasmir (2013:137) rasio cepat (quick ratio) merupakan 

rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan 

nilai persediaan (inventory). Artinya mengabaikan nilai persediaan 

dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena 

persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk 

diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk 

membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. 

Adapun perhitungan/rumus yang digunakan untuk mencari rasio cepat 

(quick ratio) adalah sebagai berikut : 
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Rasio	Cepat	 = 		
Aktiva	Lancar − Persediaan

Kewajiban	Lancar  

3). Rasio Kas (Cash Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:134) rasio kas merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia 

untuk membayar utang. Dari hasil pengukuran rasio kas apabila rasio 

semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun perhitungan/rumus 

yang digunakan untuk mencari nilai rasio kas (cash ratio) adalah 

sebagai berikut :  

Rasio	Kas	 = 		
Kas	dan	Setara	Kas
Kewajiban	Lancar  

Berikut adalah tabel standar rasio likuiditas industri rata-rata :  

Tabel 2.1. Standar Rasio Industri Likuiditas 

No. Jenis Rasio Standar Industri  

1 Current Ratio 1 kali 

2 Quick Ratio 1 kali 

3 Cash Ratio 50 % 

4 Cash Turnover 10 % 

5 Inventory to Net Working Capital 12 % 

Sumber : Kasmir (2008:143)  
 
Dari hasil pengukuran rasio apabila rasio rendah, dikatakan bahwa 

perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Dalam hal ini 

hubungannya dengan lokasi penelitian apabila hasil pengukuran rasio 

tinggi, belum tentu kondisi perusahaan baik. Kasus seperti ini dapat saja 
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terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Dalam praktiknya 

sering kali dipakai bahwa current ratio dengan standar 200% (2:1) yang 

terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik, namun hal 

tersebut belum bias dijadikan patokan, dan tidak ada suatu ketentuan 

mutlak tentang berapa tingkat current ratio yang dianggap baik atau yang 

harus dipertahankan oleh suatu perusahaan, karena biasanya tingkat 

current ratio juga sangat tergantung pada jenis usaha dari masing-masing 

perusahaan.   

 
b. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:150) rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu :  

1). Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva (Debt to Asset Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:156) Debt to Asset Ratio merupakan rasio 

utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang 

dengan total aktiva dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Adapun untuk 

perhitungan/rumus debt to asset ratio adalah :  

Debt	to	Asset	Ratio	 = 		
Total	Utang
Total	Aktiva 

2). Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)  

Menurut Kasmir (2014:157) debt to equity ratio merupakan rasio 
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yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar 

dengan keseluruhan ekuitas. Adapun untuk perhitungan/rumus debt to 

equity ratio adalah :  

Debt	to	Equity	Ratio	 = 		
Total	Utang
Total	Modal 

Berikut adalah tabel standar rasio Solvabilitas industri rata-rata : 

Tabel 2.2. Standar Rasio Industri Solvabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Debt to Asset Ratio  35 %  

2 Debt to Equity Ratio  90 %  

3  Long Term Debt to Equity 10 kali  

4 Times Interest Earned  10 kali 

5 Fixed Charge Coverage  10 kali  

Sumber : Kasmir (2008:164)  

Rasio solvabilitas merupakan suatu kemampuan yang ada dari 

perusahaan itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan 

oleh kreditor baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Umumnya, untuk solvabilitas jangka pendek biasanya akan diukur dan 

dibandingkan dengan aset lancar. Sedangkan solvabilitas dalam jangka 

panjang, maka pendapatan akan menjadi poin penting dalam pengukuran 

tersebut. Dimana PT Luwu Raya Petroleum dapat menggunakannya untuk 

mengukur kemampuan solvabilitas dalam perusahaan, maka aktiva akan 
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menjadi pembanding dalam pengukuran ini. Solvabilitas akan 

menunjukkan bagaimana pengaruh aktiva perusahaan yang dimiliki untuk 

membiayai semua pinjaman yang diberikan kreditor. 

Untuk itu, solvabilitas adalah pengukuran yang sangat penting yang 

diperlukan perusahaan agar dapat mengetahui bagaimana kemampuannya 

untuk mendapatkan pinjaman. Jika membahas utang, maka solvabilitas 

tidak akan luput dari pembahasan tersebut. 

  
c. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:172) Rasio Aktivitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimilikinya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1). Rasio Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover) 

Menurut Kasmir (2014:176) fixed asset turnover merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan 

dalam aktiva tetap berputar satu periode.Adapun perhitungan/rumus 

untuk fixed asset turnover adalah : 

Rasio	Perputaran	Aset	Tetap	 = 		
Total	Penjualan
Total	Aktiva	Tetap 

2). Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Menurut Kasmir (2014:176) inventory turnover merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan 

dalam persediaan berputar satu periode. Adapun perhitungan/rumus 
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untuk inventory turnover adalah:  

Rasio	Perputaran	Persediaan	 = 		
Total	Penjualan

Rata	rata	Persediaan 

Berikut adalah tabel standar rasio aktivitas industri rata-rata:  

Tabel 2.3 Standar Rasio Industri Aktivitas  

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Total Assets Turnover  1,1 kali 

2 Receivable Turnover  7,2 kali 

3 Average Collection Period  50 hari 

4 Inventory Turnover  3,4 kali 

5 Working Capital Turnover  6 kali 

Sumber : Lukviarman (2006:36)  

Tabel 2.4 Standar Rasio Industri Aktivitas 
 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Receivable Turnover  15 kali  

2 Days Of Receivable  60 kali 

3 Inventory Turnover  20 kali 

4  Days Of Inventory  19 kali  

5 Working Capital Turnover  6 kali 

6 Fixed Assets Turnover  5 kali 

7 Total Assets Turnover  2 kali   

Sumber : Kasmir (2008:186)  
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Penerapan Rasio Aktivitas merupakan salah satu metode penilaian 

kinerja keuangan yang harus pahami oleh para pebisnis baik yang sudah 

berpengalaman maupun yang masih pemula. Rasio aktivitas ini 

merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau 

tidaknya pemakaian sumber daya perusahaan untuk menunjang aktivitas 

perusahaan tersebut.  

Bagi PT Luwu Raya Petroleum selain manfaatnya untuk membantu 

pengambilan keputusan manajemen, penerapan rasio aktivitas pun bisa 

digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mencapai target 

perusahaan yang telah ditentukan. 

   
d. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, 

dan modal saham yang tertentu. (Hanafi dan Halim, 2014:79). Jenis-jenis 

rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1). Rasio Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin Ratio) 

Menurut Kasmir (2014:196) merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Margin laba 

kotor menunjukan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara 

penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan 

cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Adapun 

perhitungan/rumus yang digunakan untuk mencari gross profit margin 

yaitu :  
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Margin	Laba	Kotor	 = 		
Laba	Kotor

Total	Pendapatan 

2). Rasio Margin Laba Bersih (Net Profit Margin Ratio) 

Menurut Hery (2017:198) Net Profit Margin merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas 

penjualan. Adapun perhitungan net profit margin dapat diselesaikan 

dengan rumus:  

Margin	Laba	Bersih	 = 		
Laba	Bersih	Setelah	Pajak
Total	Pendapatan	Bersih  

 3). Operating Profit Margin 

Profit margin menggambarkan laba bersih sebelum bunga dan pajak 

yang didapat dari penjualan perusahaan. Rasio ini dapat dilihat pada 

laporan laba rugi pada bagian analisis common size. Rasio ini juga 

diinterpretasikan sebagai ukuran efisiensi bagaimana perusahaan 

menekan biaya-biaya pada suatu periode. Cara menghitungnya adalah 

dengan rumus berikut:  

Margin	Laba	Operasi = 		
Laba	Operasi

Penjualan	Bersih 

4). Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity) 

Menurut Kasmir (2014:196) Return on Equity merupakan rasio atau 

rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik 

keadaan perusahaan, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. 

Untuk mencari nilai Return on Equity menggunakan rumus :  
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Hasil	Pengembalian	Ekuitas	 = 		
Laba	Bersih	Setelah	Pajak
Ekuitas	Pemegang	Saham 

Berikut adalah tabel standar rasio profitabilitas industri rata-rata:  

Tabel 2.5. Standar Rasio Industri Profitabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Gross Profit Margin  24,90 %   

2  Operating Profit Margin  10,80 %  

3 Net Profit Margin  3,92 %   

4  Return On Assets  5,98 %  

5 Return On Equity  8,32 %  

Sumber : Lukviarman (2006:36)  

Tabel 2.6. Standar Rasio Industri Profitabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Net Profit Margin  2% 

2 Return On Assets  30 % 

3 Return On Equity  40 %  

Sumber : Kasmir (2008:208)  
  
Dengan menggunakan rasio profitabilitas suatu performa 

perusahaan akan menjadi tolak ukur utama. Rasio profitabilitas 

menunjukkan bagaimana performa perusahaan dalam menghasilkan profit 

menggunakan sumber daya yang dipunyai perusahaan. 
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Rasio-rasio profitabilitas biasanya dinilai oleh investor dan kreditur 

(bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh 

investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan 

perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat 

pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi 

perusahaan. 

Dalam analisis fundamental, rasio profitabilitas merupakan 

perbandingan yang sangat penting  bagi PT Luwu Raya Petroleum 

dikarenakan apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan profit yang 

menjanjikan maka para investor akan segan untuk berinvestasi kepada PT 

Luwu Raya Potreleum tersebut. Para investor pasti mencari perusahaan 

yang mampu menghasilkan profit yang stabil selama bertahun-tahun 

dikarenakan perusahaan tersebut bagus untuk investasi dikarenakan 

menguntungkan para investor. 

Fungsi utama rasio profitabilitas bagi PT Luwu Raya Petroleum 

yaitu untuk pencatatan transaksi keuangan yang akan dicermati oleh para 

investor dan kreditur modal (bank) untuk menilai jumlah keuntungan yang 

diperoleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar tagihan hutang kepada kreditur berdasarkan 

tingkat penggunaan aset dan sumber daya lainnya. Semakin baik laporan 

keuangan PT Luwu Raya Petroleum maka semakin tinggi pula nilai rasio 

profitabiitasnya.  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki pembahasan mengenai analisis 

rasio keuangan yang memiliki beberapa kesamaan dengan judul penelitian ini :  

Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu 
 

No. Nama dan Tahun 
Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Nanik Sofiyati 
(2016) 

“Analisis Rasio 
Keuangan Sebagai 
Salah Satu Alat 
Untuk Menilai 
Kinerja Keuangan 
Perusahaan Pada 
PT. Gudang Garam 
Tbk”. 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa kinerja PT. Gudang 
Garam Tbk jika dilihat dari rasio 
likuiditas terjadi peningkatan 
tingkat likuiditas disebabkan 
karena peningkatan aktiva berada 
pada piutang dan persediaan, 
khususnya pada persediaan bahan 
baku. Dan dari analisis rasio 
leverage menunjukkan bahwa 
kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya mengalami kenaikan 
kecuali pada tahun 2014, hal 
tersebut  . 

2.  Ika Diana Vitria  
(2014) 

Analisis Rasio 
Keuangan Untuk 
Menilai Kinerja 
Keuangan Pada 
Perusahaan Rokok 
(studi kasus pada 
PT. Gudang Garam 
Tbk dan PT. 
Hanjaya Mandala 
Sampoera Tbk)  

1. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa kinerja PT. Gudang 
Garam Tbk lebih baik dari pada 
PT. Hanjaya Manda Sampoerna 
Tbk.  
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3.  Lili Dwi Suryani 
(2016)  

Analisis Laporan 
Keuangan Untuk 
Menilai Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan Pada 
PT. Indofood 
Sukses Makmur 
Tbk 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa kinerja PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk jika dilihat 
dari rasio likuiditasnya kurang 
baik Karena cenderung menurun 
dari tahun ke tahun. Dan analisis 
rasio leverage menunjukkan 
bahwa kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya kurang baik, 
sehingga berfluktuasi dan 
cenderung meningkat. Dari 
analisis rasio aktivitas 
menunjukkan bahwa efektivitas 
perusahaan dalam menggunakan 
modal mengalami penurunan dan 
kurang efisien sehingga 
berfluktuasi dan cenderung 
menurun. Dari analisis 
profitabilitas secara umum 
cenderung menurun karena 
disebabkan oleh tingkat 
penjualan semakin menurun 
karena persaingan dengan 
industri lain yang memiliki harga 
yang lebih murah.  

4.  Ashari (2017) Analisis laporan 
keuangan untuk 
menilai kinerja 
keuangan pada PT 
British American 
Tobacco, Tbk 

Dan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan pada PT British 
American Tobacco, Tbk tidak 
stabil. 

5.  Fadil Dkk (2018)  Analisis kinerja 
keuangan pada 
koeperasi 
karyawan kantor 
kementrian agama 
kerawang 

Hasil yang di dapat perbandikan 
kinerja laporan keuangan 
mengaklami kenaikan sedangkan 
mengalami penurunan pada 
tingkat solvabilitas, dan 
likuiditas. 
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2.3. Kerangka Pikir 

Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang berfungsi untuk mencatat 

semua aktivitas perusahaan. Laporan keuangan terdiri atas neraca dan laporan laba 

rugi. Laporan keuangan yang telah ada akan dianalisis untuk mengetahui kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Analisis yang dilakukan dapat berupa analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri atas beberapa rasio, misalnya perputaran 

aktiva dan rasio profitabilitas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hasil dari 

rasio ini akan memperlihatkan kinerja perusahaan apakah perusahaan mampu 

menghasilkan laba yang maksimal tiap tahun dan apakah aktiva yang dimiliki 

perusahaan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk menghasilkan tingkat 

pendapatan yang direncanakan. Selanjutnya perusahaan akan mengambil langkah-

langkah yang sesuai untuk keperluan perusahaan nantinya untuk kelangsungan 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

Gambar 2.1. 
Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun hipotesis yang diambil berdasarkan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, dan penelitian terdahulu adalah : 

PT PETROLEUM LUWU RAYA  

LAPORAN KEUANGAN  

KINERJA KEUANGAN 

RASIO 
SOLVABILITAS 

RASIO 
LIKUIDITAS 

RASIO 
AKTIVITAS 

HASIL DAN ANALISIS 

REKOMENDASI 

RASIO 
PROFITABILITAS 
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1. Diduga bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya 

selama 3 tahun penelitian di lihat dari sisi rasio likuiditas mengalami 

kondisi perusahaan yang baik. 

2. Diduga bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya 

selama 3 tahun penelitian di lihat dari sisi rasio solvabilitas mengalami 

kondisi perusahaan yang sehat. 

3. Diduga bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya 

selama 3 tahun penelitian di lihat dari sisi rasio aktivitas mengalami 

kondisi perusahaan yang efektif. 

4. Diduga bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya 

selama 3 tahun penelitian di lihat dari sisi rasio profitabilitas mengalami 

kondisi perusahaan yang efisien.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Salah satu komponen penting dari sebuah penelitian adalah lokasi atau 

tempat penelitian (dalam hal ini adalah sebuah perusahaan). Perusahaan yang 

menjadi objek penelitian ini adalah PT Luwu Raya Petroleum yang terletak di 

pare-pare.  

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti memerlukan waktu 

selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Februari 2021.  

 
3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka teknik yang digunakan adalah :  

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

dilapangan (lokasi penelitian).  

2. Interview, yaitu wawancara dengan pimpinan, manajer, dan beberapa 

responden terkait dengan penelitian.  

 
3.3. Jenis dan Sumber Data  

3.3.1. Jenis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif, yaitu data 

yang di ukur dalam suatu skala numerik dan data yang diproleh dari perusahaan 

yang diteliti dalam angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih 
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lanjut. 	

 
3.3.2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan 

dan laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang 

meliputi data dari laporan keuangan PT Luwu Raya Petroleum tahun 2017-2019.  

 
3.4. Populasi dan Sampel  

3.4.1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Luwu Raya 

Petroleum tahun 2017-2019 atau 3 tahun dengan mengambil laporan keuangan 

perusahaan.  

 
3.4.2. Sampel  

Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap 

mewakilinya (Sugiyono, 2019). Metode penentuan sampel menggunakan 30 

sampling jenuh (sensus), yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan PT Luwu Raya Petroleum tahun 2017-2019 atau 36 

bulan.   

 
3.5. Metode Analisis 

Dalam melakukan analisis data dan pembahasan untuk menilai kinerja 

keuangan PT Luwu Raya Petroleum periode 2017-2019, penulis menggunakan 4 
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(empat) rasio keuangan terdiri dari Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan 

Profitabilitas yang mengacu pada laporan keuangan sebagai dasar perhitungan, 

yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/laba selama periode 2017-2019.   

1.  Rasio Likuiditas  

Rasio likuditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Untuk 

menentukan tingkat likuiditas perusahaan dipergunakan tiga rasio likuiditas, 

yaitu :  

a.) Rasio Lancar (Current Rasio)   

Rasio	Lancar	 = 		
Aktiva	Lancar

Kewajiban	Lancar 

b.) Rasio Cepat (Quick Ratio/ Acid Test Ratio) 

Rasio	Cepat	 = 		
Aktiva	Lancar − Persediaan

Kewajiban	Lancar  

c.) Rasio Kas (Cash Ratio)   

Rasio	Kas	 = 		
Kas	dan	Setara	Kas
Kewajiban	Lancar  

Adapun standar yang digunakan dalam mengukur  adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Standar Rasio Industri Likuiditas 

No. Jenis Rasio Standar Industri  

1 Current Ratio 2 kali 

2 Quick Ratio 1,5 kali 

3 Cash Ratio 50 % 

4 Cash Turnover 10 % 
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5 Inventory to Net Working Capital 12 % 

Sumber : Kasmir (2008:143)  

 
2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya seberapa besar 

beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Pengukuran rasio leverage terdiri dari :  

a.) Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva (Debt to Asset Ratio)  

Debt	to	Asset	Ratio	 = 		
Total	Utang
Total	Aktiva 

b.) Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)  

Debt	to	Equity	Ratio	 = 		
Total	Utang
Total	Modal 

Adapun standar yang digunakan dalam mengukur  adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.2. Standar Rasio Industri Solvabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Debt to Asset Ratio  35 %  

2 Debt to Equity Ratio  90 %  

3  Long Term Debt to Equity 10 kali  

4 Times Interest Earned  10 kali 

5 Fixed Charge Coverage  10 kali  

Sumber : Kasmir (2008:164)  
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3. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

Pengukuran rasio aktivitas terdiri dari :  

a.) Perputaran Piutang (Receivable Turn Over)  

Rasio	Perputaran	Piutang = 		
Penjualan	Bersih

Rata	rata	Piutang	Dagang 

b.) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)  

Rasio	Perputaran	Persediaan = 		
Harga	Pokok	Penjualan
Rata	rata	Persediaan  

c.) Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Asset Turn Over)  

Rasio	Perputaran	Aktiva	Tetap	 = 		
Total	Penjualan
Total	Aktiva	Tetap 

d.)  Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over)  

Rasio	Perputaran	Total	Aktiva	 = 		
Penjualan
Total	Aktiva 

Adapun standar yang digunakan dalam mengukur  adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 Standar Rasio Industri Aktivitas  

No. Jenis Rasio Standar Industri 

1 Total Assets Turnover 1,1 kali 

2 Receivable Turnover 7,2 kali 

3 Average Collection Period 50 hari 

4 Inventory Turnover 3,4 kali 
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5 Working Capital Turnover 6 kali 

Sumber : Lukviarman (2006:36) 

Tabel 3.4 Standar Rasio Industri Aktivitas 
 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Receivable Turnover  15 kali  

2 Days Of Receivable  60 kali 

3 Inventory Turnover  20 kali 

4  Days Of Inventory  19 kali  

5 Working Capital Turnover  6 kali 

6 Fixed Assets Turnover  5 kali 

7 Total Assets Turnover  2 kali   

Sumber : Kasmir (2008:186) 

 
4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan 

ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam 

memperoleh laba. 

a. Profit Margin Ratio (Rasio Margin Laba)  

Margin	Laba	 = 		
Laba	Bersih
Penjualan  

b. Net  profit margin ratio (rasio  margin laba bersih setelah pajak)   

Margin	Laba	Bersih	Setelah	Pajak	 = 		
Laba	Bersih	Setelah	Pajak

Penjualan	Bersih  

c. Gross profit margin ratio (margin laba kotor).     
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Margin	Laba	Kotor	 = 		
Laba	Kotor
Pendapatan 

d. Operating Profit Margin (Laba bersih sebelum pajak)	

Margin	Laba	Operasi = 		
Laba	Operasi

Penjualan	Bersih 

e. Return on invesment (rasio laba bersih dengan investasi)  	

Laba	bersih	dengan	investasi	 = 		
Laba	Bersih	Setelah	Pajak

Investasi  

f. Return on assets (Laba bersih dengan aktiva) 

Laba	bersih	dengan	Aktiva	 = 		
Laba	Bersih	Sebelum	Pajak

Total	Aktiva  

g. Return on equity  (Laba bersih dengan modal sendiri) 

Laba	bersih	dengan	modal	sendiri = 		
Laba	Bersih	Setelah	Pajak
Ekuitas	Pemegang	Saham 

Adapun standar yang digunakan dalam mengukur  adalah sebagai berikut :  

	Tabel 3.5. Standar Rasio Industri Profitabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Gross Profit Margin  24,90 %   

2  Operating Profit Margin  10,80 %  

3 Net Profit Margin  3,92 %   

4  Return On Assets  5,98 %  

5 Return On Equity  8,32 %  

Sumber : Lukviarman (2006:36)  
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Tabel 3.6. Standar Rasio Industri Profitabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Net Profit Margin  2% 

2 Return On Assets  30 % 

3 Return On Equity  40 %  

Sumber : Kasmir (2008:208)  
 

3.6 Definisi Operasional Variabel  

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2014:38) adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. 

1. Rasio Likuiditas 

 likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 

utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan)”. 

Berikut beberapa analisa dalam mengukur rasio likuiditas : 

a. Rasio Lancar (Current Ratio), adalah rasio perbandingan antara total 

aktiva lancar terhadap total kewajiban lancar. 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) adalah rasio yang mengukur aktiva lancar di 

kurangi dengan persediaan yang ada dengan perbandingan total 

kewajiban lancar. 

c. Rasio Kas (Cash Ratio) adalah seberapa banyak kas dan setara kas yang 

ada untuk membayar kewajiban lancar. 
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya. Berikut beberapa analisa dalam mengukur rasio 

solvabilitas : 

a. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Asset Ratio), 

adalah  rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total aktiva. 

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio) adalah rasio 

ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai 

untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER 

membandingkan total liabilitas dan ekuitas.  

  
3. Rasio Aktivitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber 

daya perusahaan. Berikut beberapa analisa dalam mengukur rasio aktivitas: 

a. Rasio Perputaran Piutang adalah rasio untuk mengukur berapa kali 

piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, dengan 

perbandingan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. 

b. Rasio Perputaran Persediaan adalah rasio yang menunjukkan berapa hari 
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yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan 

menjadi penjualan. Dengan perbandingan harga pokok penjualan dibagi 

dengan persediaan rata-rata. 

c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap adalah rasio yang untuk mengukur 

kesuksesan performa dari bisnis yang sedang dijalankan. Dengan cara 

jumlah penjualan/aset tetap dibagi dengan nilai depresiasi.  

d. Rasio Perputaran Total Aktiva adalah rasio untuk menghitung efektivitas 

penggunaan total aktiva perusahaan. Jika nilai rasio ini tinggi, maka 

perusahaan tersebut bisa dinilai sebagai perusahaan dengan sistem 

manajemen yang baik. 

  
4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analis 

dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan (laba) relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya 

operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Berikut 

beberapa analisa dalam mengukur rasio profitabilitas : 

a. Rasio Profit Margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan bersih pada tingkat penjualan yang sudah 

ditentukan.   	

b. Rasio Net profit Margin merupakan alat pengukur laba bersih yang 

didapatkan perusahaan per satu satuan mata uang penjualan. Selain itu, rasio 

ini juga mengukur efisiensi produksi, administrasi, sampai manajemen 

pajak. 
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c. Rasio Gross profit Margin adalah perbandingan yang mengukur laba kotor 

terhadap penjualan bersih yang dilakukan perusahaan. 

d. Return On Investment adalah rasio yang relatif umum yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan sebuah perusahaan ketika akan menghasilkan laba 

guna menutup investasi yang sudah dikeluarkan 

e. Return On Assets atau Rentabilitas Ekonomis ini merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan semua aktiva yang dimilikinya. 

f. Return on Equity atau rasio rentabilitas modal sendiri merupakan rasio 

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Luwu Raya Petroleum  

Stasiun Pangisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji SPPBE (StatiunPengisian 

dan Pengangkutan Bulk Elpiji) PT. Luwu Raya Petroleum didirikan pada tanggl 

01 Agustus 2009.Perusahaan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan gas 

elpiji di Parepare dan sekitarnya,dengan tingkat pelayanan yang lebih baik. 

Kehadiran SPPBE ini diharapkan ikut membantu kelancaran program 

pemerintah terkait konversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. 

 
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

1. Visi PT. Luwu Raya Petroleum 

Menjadikan Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia 
 

2. Misi PT. Luwu Raya Petroleum 

a. Untuk menjadi mitra yang paling dapat diandalakan dalam penjualan, 

penyediaan Stasiun Pangisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji SPPBE. 

b. Untuk terus mningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan yang lebih 

kondusif di lingkungan kerja, sekaligus membantu mereka dalam 

mencapai kesejahteraan.   

c. Untuk memperkuat keberadaan mayarakat global dengan kontribusi 

untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa.   

d. Aman untuk berinvestasi, dan pemegang saham agar terus berkembang 
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dan maju.   

  
4.1.3. Tujuan PT. Luwu Raya Petroleum 

1. Mengoperasikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencerminkan 

pemeliharaan lingkungan yang bertanggung jawab.   

2. Secara aktif berkomunikasi dengan para pihak, termasuk pemegang 

saham, karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, pelanggan dan 

pemasok untuk memastikan hubungan baik yang berkelanjutan.   

  
4.1.4. Struktur Organisasi  

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari adalah salah atu 

factor yang perlu di perhatikan adalah masalah struktur organisasi. Struktur or- 

ganisasi yang baik dan tersusun rapi akan sangat menunjang kelacaran jalannya 

kegiatan operational perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu mem- 

bagi tugas agar setiap personil dalam perusahaan dapat dengan jela mengetahui 

apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang 

pimpinan perusahaan selain mempunyai wewenang serta pengetahuan yang lu- 

as dia harus mampu memilih orang-orang sehingga organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut perlu di tata sedemikian rupa karena 

merupakan suatu wadah untuk menampung orang-orang yang ingin bekerja 

sama alam satu ikatan.  

Pengertian Organisasi yaitu dimana organisasi pengelompokan secara 

sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian organisasi perus- 

ahaan mempunyai batasan-batasan sebagai berikut : 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a. Organisasi harus terdiri dari lebih dari satu orang  

b. Perlu adanya kerja sama antara individu dengan orang-orang yang 

bersangkutan. 

c. Ingin mencapai suatu tujuan tertentu.  

Dengan demikian, organisasi pekerjaan-pekerjaan dilaksanakan untuk 

menentukan wewenang dan tanggung jawab serta menetapkan hubungan dengan 

orang-orang yang mau bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan. Untuk 

melaksanakan suatu tujuan organisasi, perlu di junung suatu organisasi, dimana 

dalam struktur organisasi tersebut akan tercermin adanya pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada seyiap bagian. Hub- ungan 

antara pimpinan dan bawahan harus baik dan harmonis serta begitu pula 

sebaliknya antara bawahan dan atasan.  
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STRUKTUR ORGANISASI PT. LUWU RAYA PETROLEUM 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1. Struktur Organisasi 

Job Deskripsi  
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Direksi biasanya terdiri dari satu orang direktur utama, tiga orang wakil 

Direksi 

Direktur Utama 

Direktur 
Keuangan 

Direktur Direktur 
Personalia 

Manager 
Pemasar 

Manager 
Personal 

Manager 
Pabrik 

Manager 
Gudang Manager ADM dan 

Gudang 

DIVISI 
 

DIVISI 
 

DIVISI 
 

DIVISI 
 

DIVISI 
 

DIVISI 
 



 46 

direktur utama, dan enam orang direktur.   

Tugas utama Direksi : 

a. Memimpin perusahaan secara umum, dan menentukan usaha dalam  

b. mengelola perusahaan.  

c. Memegang kendali dan kuasa secara penuh serta bertanggung jawab 

dalam pengembangan perusahaan secara keseluruhan.   

d. Menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan perusahaan, dan 

melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan.   

Tanggung jawab Direksi:  

a. Mengelola usaha perseroan sesuai Anggaran Dasar perusahaan   

b. Mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan serta 

meninjau  strategi dan hal-hal penting lainnya.   

c. Membahas dan menyetujui hal-hal yang membutuhkan perhatian 

dengan  segera.    

  
2. Direktur Utama 

 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :  

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang 

administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan.   

b. Mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan pengadaan 

peralatan dan perlengkapan.   

c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta 

pem- belanjaan dan kekayaan perusahaan.  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d. Mengontrol uang pendapatan, dan hasil penagihan piutang perusahaan. 

  

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Direksi dan ber- 

 tanggung jawab kepada Dewan Direksi.   

f. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.   

g. Bekerja sama dengan MD atau CEO untuk menawarkan visi dan 

imajinasi di tingkat direksi.   

h. Memimpin rapat umum dan memastikan pelaksanaannya sesuai tata 

tertib, adil, serta memberi kesempatan bagi semua jajaran untuk 

memberi kontribusi secara tepat. Pengarah diskusi ke arah consensus, 

serta menjelaskan dan menyimpulkan tindakan maupun kebijakan 

yang dihasilkan.   

i. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam berhubungan dengan 

pihak di lingkup eksternal perusahaan.   

j. Mengelola bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board 

dan sub-komite, sehingga efektivitas dan keselarasan dapat tercapai.   

k. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan 

standar etika dan hukum, sebagai referensi dalam standar dokumen ke- 

bijakan direktur yang mungkin akan digunakan.   

Tugas-tugas Direktur :  

a. Menetapkan prosedur kegiatan perusahaan pada tiap-tiap manajemen 

untuk mencapai tujuan yang perusahaan.  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b. Menetapkan tujuan dari tiap-tiap manajer yang ada di perusahaan.   

c. Mengkoordinir dan mengontrol kegiatan-kegiatan dari manajer dan 

pertanggungjawabannya secara periodik.   

d. Menentukan besaran gaji karyawan, melakukan pengangkatan, 

pemberhentian dan mutasi karyawan.  

e. Membuat dan menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk 

jangka pendek.  

  
Tanggung Jawab Direktur:  

a. Sebagai pimpinan perusahaan, Direktur bertanggung jawab atas 

kerugian yang disebabkan karena Direktur lalai dalam menjalankan 

kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang 

tertera dalam Anggaran Dasar.   

b. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atas 

keru- gian PT, direktur dapat dimintakan pertanggungjawabannya 

secara perdata. Namun, bila kerugian diderita bukan karena kelalaian 

Direktur dalam men- jalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud 

dan tujuan perusahaan yang tertera dalam Anggaran Dasar, maka 

Direktur tidak dapat dituntut secara perdata atas kerugian tersebut.   

  
3. Direktur Keuangan 

Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Direktur Keuangan :  

a. Direktur keuangan dapat membentuk organ setingkat di bawahnya 

dengan  jumlah yang ditetapkan atas persetujuan Dewan Direksi.  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b. Mengawasi operasional bidang keuangan perusahaan, dan melakukan 

pengecekan lapangan mengenai bagian keuangan.   

c. Meminta pertanggungjawaban dari tiap-tiap bagian pada tingkat di 

 bawahnya.   

d. Menetapkan prosedur pelaksanaan tentang keuangan secara rinci, dan 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang ada di bagian keuangan.  

e. Menetapkan standar pekerjaan lapangan guna menjamin tidak adanya 

kebocoran dalam lingkup bagian keuangan.  

  
4. Direktur Personalia 

Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Direktur Personalia :  

a. Pengendalian kebijakan pegawai dan pengembangan sistem 

perencanaan  personalia.   

b. Pelaksanaan kebutuhan kepegawaian dan administrasi.   

c. Pembinaan dan pengembangan staf administrasi.   

  
5. Manager 

Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Manager : 

Mengintegrasikan berbagai macam variabel seperti karakteristik, 

budaya, pendidikan dan sebagainya ke dalam suatu tujuan organisasi yang 

sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian. Mekanisme yang 

diperlukan guna menyatukan variabel di atas antara lain sebagai berikut :  

a. Pengarahan yang meliputi pembuatan keputusan, kebijaksanaan, 

supervisi,  dan lain-lain.  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b. Membuat rancangan organisasi dan deskripsi pekerjaan.   

c. Melakukan seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan.   

d. Mengembangkan sistem komunikasi dan pengendalian.   

e. Membuat sistem reward dan punishment bagi karyawan.   

  
6. Manager Personalia 

Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Manager Personalia : 

a. Pengorganisasian serta  perencanaan program dan pengendalian Unit 

Personalia.  

b. Membuat alur proses administrasi seluruh kegiatan personalia.   

c. Melakukan proses dan prosedur rekrutmen karyawan seperti searching, 

in- terview, test and selection.   

d. Melakukan remuneration management, yaitu struktur dan skala gaji, 

basic salary, allowance, incentive, dan overtime.   

e. Mengembangkan sistem penilaian kinerja karyawan.   

f. Membuat dan mengurus seluruh perizinan ketenagakerjaan.   

g. Melakukan promosi, mutasi, demosi, dan PHK terhadap karyawan.   

h. Mengendalikan karyawan tetap, kontrak, harian, maupun   

i. Mengurus perjalanan dinas karyawan baik di dalam atau luar negeri 

beserta fasilitasnya.   

j. Membuat dan mengembangkan sistem pelaporan seluruh kegiatan 

personalia. 
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7. Manager Pemasaran 

Tugas dan Tanggung Jawab Manager Pemasaran:  

a. Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai 

 kepala bagian pemasaran kepada direktur.   

b. Melaporkan hasil kerja bagian pemasaran kepada direktur secara 

berkala.   

c. Menetapkan prosedur operasional dan informasi yang lebih efisien kai- 

 tannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan.   

  
8. Manager Produksi 

Tugas dan Tanggung Jawab Manager Produksi : 

a. Bersama-sama dengan bagian lain untuk mengatasi dan mengantisipasi  

b. berbagai masalah yang berkaitan dengan produksi. 

c. Membawahi beberapa bagian pada tingkat di bawahnya, seperti PPC,  

d. Produksi, Pembelian, Gudang, dan lain-lain.  

e. Bersama-sama dengan supervisor menangani masalah produksi di 

pabrik.  

f. Bertanggungjawab langsung kepada direktur dan membuat laporan 

secara berkala.   

g. Melakukan konsultasi kepada direktur secara berkala untuk mencapai 

keselarasan pelaksanaan tugas.   

h. Mengarahkan setiap bagian di bawahnya untuk mencapai target 

produksi yang telah ditetapkan perusahaan. 
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9. Divisi Regional  

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Regional:  

a. Mengelola asset perusahaan dan menjalankan bisnis secara benar 

sesuai  arah dan tujuan perusahaan.   

b. Menyepakati target kinerja dengan direksi dan beroperasi sebagai unit 

 usaha yang memberi keuntungan untuk perusahaan.   

c. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang telah ditetapkan oleh 

 Head Office (Kantor Pusat).   

d. Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemilik 

 modal, dan calon penanam modal.  

 
4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1  Kebijakan Akuntansi PT. Luwu Raya Petroleum 

1. Pernyataan Kepatuhan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi 

    Keuangan (SAK)  

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi 

Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keu- 

angan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar 

Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian 

laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 347/BL/2012 
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tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau 

perusahaan publik. 

  
2. Dasar Pengukuran dan Penyusunan  

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan 

asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas 

konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya 

perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain 

sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun 

tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan 

yang diserahkan dalam pemerolehan aset.  	

 
3. Pernyataan Kepatuhan 

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia.    

a. Dasar Penyusunan 

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk 

laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Matauang pelaporan 

yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah 

mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian tersebut 

disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun 

berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan 

akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian 
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disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan 

arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.   

 
b. Dasar Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan 

Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). 

Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk 

mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk mem- 

peroleh manfaat dari aktivitasnya. Pendapatan dan beban dari entitas anak 

yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan 

laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi atau 

sampai dengan tanggal efektif penjualan. 

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan 

keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai 

dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup. Seluruh transaksi 

antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban intra kelompok usaha 

dieliminasi pada saat konsolidasian. Kepentingan nonpengendali pada 

entitas anak di- identifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. 

Kepentingan non- pengendali pemegang saham pada awalnya diukur baik 

pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan 

nonpengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari 

pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan 

dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali 

adalah jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal ditambah 
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dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya 

dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif entitas anak tersebut 

diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan 

nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan 

nonpengendali mempunyai saldo defisit. 

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak 

yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas anak dicatat 

sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan 

kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan 

bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap pebedaan antara jumlah 

kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang 

diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan 

diatribusikan pada pemilik entitas induk. 

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, 

keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai 

perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar 

dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset 

(termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan 

non pengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai 

revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang 

telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi 

dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan 

komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah 
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Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (yaitu 

direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba 

sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). 

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada 

tang- gal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat 

pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), 

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, jika sesuai, biaya 

perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau 

pengendalian bersama entitas.   

 
c. Aset Keuangan 

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada 

tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan 

berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam 

kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan 

awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk 

aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang 

awalnya diukur sebesar nilai wajar. Aset keuangan Grup diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

1) Tersedia untuk dijual   

2) Pinjaman yang diberikan dan piutang   

3) Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)  

 Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang 

tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya 
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tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada 

biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.   

1) Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan rekening yang dibatasi 

penggunaannya, piutang usaha, investasi neto sewa pembiayaan, 

piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain- lain dengan 

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi 

di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan 

piutang”, selain investasi neto sewa pembiayaan, yang diukur pada 

biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku 

bunga efektif dikurangi penurunan nilai.   

2) Kriteria pengakuan dan pengukuran atas investasi neto sewa 

pembiayaan dijelaskan di Catatan 3k. Bunga diakui dengan 

menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka 

pendek dimana pengakuan bunga tidak material.  

3) Kas dan Setara Kas  Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara 

kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam 

waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak 

dijaminkan serta tidak di- batasi penggunaannya.   

4) Investasi Neto Sewa Pembiayaan Sewa diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua 

risiko dan manfaat yang terkait dengan insidental kepemilikan asset 

kepada lessee. Sewa lainnya yang tidak memenuhi kriteria tersebut 
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diklasifikasikan sebagai sewa operasi.   

5) Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan Grup membuat penyisihan 

penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang 

digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan 

dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah 

sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan 

berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai 

tercatat persediaan telah diungkapkan dalam Catatan 11.   

6) Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap, Aset Tetap Disewakan. 

Masa manfaat setiap aset tetap, aset tetap disewakan, ditentukan 

berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. 

Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan 

pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview 

secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan 

estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, 

hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat 

kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta 

periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor 

yang disebutkan di atas.  
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d. Laporan Keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

PT. Luwu Raya Petroleum dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

hari selalu berhati-hati dalam membelanjakan kegiatan sesuai dengan 

kebu- tuhan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelanjaan 

perusahaan, agar dapat diseimbangkan antara permintaan barang, maka hal 

ini tidak terlepas dari keadaan keuangan perusahaan PT. Luwu Raya 

Petroleum dapat dilihat melalui Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca 

(Balance Sheef) dan Laporan Rugi Laba (Income Statement) yang 

merupakan pembahasan lebih lanjut. 

Untuk menyusun Laporan Keuangan suatu perusahaan harus 

menyiapkan data pada setiap akhir periode di satu pihak dan dipihak lain 

laporan rugi laba yang dicapai dalam periode yang bersangkutan. 

Selanjutnya, kegiatan perusahaan dapat diperlihatkan melalui laporan 

keuangan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan  pada PT. 

Luwu Raya Petroleum pada periode 3 (tiga) tahun terakhir, yang terdiri 

dari :  

1) Neraca Perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum tahun 2017-2019 

2) Laporan rugi laba Perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum Tahun 2017-

2019  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang dapat 

menunjukkan laporan neraca perusahaan masing-masing tahun 2017 

sampai 2019 dan rugi laba perusahaan dengan tahun yang sama, selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut dibawah ini :   
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Tabel 4.1. Neraca Tahun 2017 

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2017 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                            8,373,031  
Bank                                   2,671,985,305 
Piutang Dagang                  1,095,612,174 
Panjar pembelian               2,086,250,000 
Persediaan barang dagang 1,607,464,543 
Pos-pos transitoris                     2,060,611 
Jumlah Aktiva lancar         7,017,945,664  
 

Hutang dagang                        89,340,988 
Pos-pos transitoris passiva      50,874,697 
Hutang intern                      6,799,480,000 
Jumlah kewajiban jangka   6,975,565,685  
pendek  

Harta Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   47,500,000 
Bangunan                                24,500,000 
Peralatan/mesin                     708,330,001 
Kendaraan bermotor               44,027,500 
Inventaris kantor                     23,335,500 
Penyusutan              332,735,340 
Jumlah aktiva tetap               520,657,661  

Kewajiban Jangka Panjang   378,546,365 
Hutang PPh                                3,952,778 
Hutang PPh lainnya                   3,955,778 
Jumlah hutang Jangka           395,602,146 
Panjang    
 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     5,653,780 
Panjar Penghasilan                   27,302,283 
Jumlah Aktiva Lain-lain          39,456,063 

Modal Saham                         112,976,855 
Saldo Laba ditahan                 338,432,794 
Laba Tahun Berjalan              193,389,452 
Jumlah Ekuitas                        678,845,391 

Total Aktiva                       7,750,059,388 Total Pasiva                        7,750,059,388 
Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

 
Berdasarkan pada table neraca PT. Luwu Raya Petroleum pada tahun 

2017 menunjukkan total aktiva ditahun 2017 sebesar Rp. 7.750.059.388 

yang meliputi harga lancer, harga tetap, dan aktiva lain-lain, sedangkan 

total passive sebesar Rp. 7.750.059.388 meliptui pada kewajiban jangka 

panjang, hutang jangka panjang, dan ekuitas.  
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Tabel 4.2. Neraca Tahun 2018  

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2018 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                          10,373,031  
Bank                                   2,691,985,305 
Piutang Dagang                  1,097,612,174 
Panjar pembelian               2,106,250,000 
Persediaan barang dagang 1,609,464,543 
Pos-pos transitoris                     2,260,611 
Jumlah Aktiva lancar         7.517.945.664 

Hutang dagang                      110,210,988 
Pos-pos transitoris passiva      65,874,697 
Hutang intern                      6,819,480,000 
Jumlah kewajiban jangka   6,995,565,685  
pendek  

Harta Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   50,000,000 
Bangunan                                27,000,000 
Peralatan/mesin                     728,330,001 
Kendaraan bermotor               46,527,500 
Inventaris kantor                     23,535,500 
Penyusutan              774,735,340 
Jumlah aktiva tetap               540,945,664  

Kewajiban Jangka Panjang   398,669,365 
Hutang PPh                                4,975,901 
Hutang PPh lainnya                   4,978,901 
Jumlah hutang Jangka           408,625,167 
Panjang    
  
 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     9,153,780 
Panjar Penghasilan                   32,302,283 
Jumlah Aktiva Lain-lain          41,456,063 

Modal Saham                         130,000,000 
Saldo Laba ditahan                 355,455,939 
Laba Tahun Berjalan              210,412,597 
Jumlah Ekuitas                        695,868,536 

Total Aktiva                       8,100,059,388 Total Pasiva                        8,100,059,388 
Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

  
Berdasarkan pada table neraca PT. Luwu Raya Petroleum pada tahun 

2018 menunjukkan total aktiva ditahun 2017 sebesar Rp. 8,100,059,388 

yang meliputi harta lancer, harta tetap, dan aktiva lain-lain, sedangkan total 

passive sebesar Rp. 8,100,059,388 meliptui pada kewajiban jangka 

panjang, hutang jangka panjang, dan ekuitas.  
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Tabel 4.3. Neraca Tahun 2019  

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2019 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                          10,354,611  
Bank                                   3,361,133,912 
Piutang Dagang                  1,466,081,127 
Panjar pembelian               1,483,579,981 
Persediaan barang dagang 2,346,526,600 
Pos-pos transitoris                   44,335,500 
Jumlah Aktiva lancar         8.712.011.631 

Hutang dagang                                       0 
Pos-pos transitoris passiva      38,969,144 
Hutang intern                      8,059,499,970 
Jumlah kewajiban jangka   8,098,691,114  
pendek  

Harga Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   50,000,000 
Bangunan                                27,000,000 
Peralatan/mesin                  1.483,579,981 
Kendaraan bermotor               46,527,500 
Inventaris kantor                     44,335,500 
Penyusutan              540,064,643 
Jumlah aktiva tetap            1,111,378,338  

Kewajiban Jangka Panjang   398,669,365 
Hutang PPh                                3,245,923 
Hutang PPh lainnya                                 0 
Jumlah hutang Jangka           401,915,288 
Panjang 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     3,153,780 
Panjar Penghasilan                   54,886,929 
Jumlah Aktiva Lain-lain          58,040,709 

Modal Saham                         252,000,000 
Saldo Laba ditahan                 522,727,803 
Laba Tahun Berjalan              333,318,473 
Jumlah Ekuitas                        1,381,046,276 

Total Aktiva                       9,881,430,678 Total Pasiva                        9,881,430,678 
Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

Berdasarkan pada table neraca PT. Luwu Raya Petroleum, selama 

tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2017  ke tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2019, menun- jukkan adanya peningkatan total aktiva dan passive. 

Dimana total aktiva ditahun 2017 sebesar Rp. 7.750.059.388 meningkat di 

tahun 2018 sebesar Rp. 8.100.059.388 dan demikian pula pada tahun 2019 

meningkat menjadi Rp. 9.881.430.678. Demikian pula dengan total 

passive di tahun 2017, 2018 dan 2019. 
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Kemajuan yang diperlihatkan oleh neraca PT. Luwu raya petroleum 

adalah adanya pengurangan hutang dagang di tahun 2019 dari nominal 

jumlah di 2018 sebesar Rp. 110.210.988, demikian pula dengan tunggakan 

pajak di tahun 2018 sebesar Rp. 4.976.901, di tahun 2019 sudah tidak ada. 

Ini berarti pendapatan PT. Luwu Raya Petroleum mengalami peningkatan. 

Selanjutnya akan disajikan laporan laba rugi PT. Luwu Raya 

Petroleum tahun 2018 dan 2019.  

Tabel 4.4. Laba rugi Tahun 2017 

PT. Luwu Raya Petroleum 
Laba Rugi Per Januari - Desember 2017 

Hasil Sisa pengiriman barang  18,436,532,000  
Hasil jasa 9,998,757,948     
Potongan penjualan  114,100,599   
Penjualan bersih   9,715,903,460  
Jumlah peredaran usaha   9,715,903,460  
Harga pokok penjualan   7,294,305,752  
Laba kotor  2,037,603,510  
Biaya Operasi     
Biaaya jasa usaha  1,039,753,758    
Biaya umum 254,399,378    
Biaya lain-lain   8,112,115    
Jumlah biaya operasi  1,227,528,721  
 Laba usaha  871,548,094  
Hasil lain-lain    
Jasa giro bank  4,880,953  
Laba komersil     876,528,770  
Biaya bunga bank  11,021,098  
Laba sebelum pajak  865,507,672  
Pajak  18,207,502  
Laba bersih    847,300,170  

Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

Berdasarkan pada laporan laba rugi PT. Luwu Raya Petroleum di 

tahun 2017 diperoleh laba bersih sebesar Rp. 847.300.170 ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil 

penjualan minyak bumi.  

Tabel 4.5. Laba rugi Tahun 2018 

PT. Luwu Raya Petroleum 
Laba Rugi Per Januari - Desember 2018 

Hasil Sisa pengiriman barang   18.560.100.000 
Hasil jasa 10.111.083.046   
Potongan penjualan  135.199.586   
Penjualan bersih   9.975.883.460 
Jumlah peredaran usaha   9.975.883.460 
Harga pokok penjualan   7.616.292.851 
Laba kotor  2.359.590.609 
Biaya Operasi     
Biaaya jasa usaha  1.063.629.526   
Biaya umum 284.054.254   
Biaya lain-lain   10.101.838   
Jumlah biaya operasi  1.357.785.618 
 Laba usaha  1.001.804.991 
Hasil lain-lain    
Jasa giro bank  5.870.676 
Laba komersil     1.006.785.667 
Biaya bunga bank  11.021.098 
Laba sebelum pajak  995.764.569 
Pajak  18.207.502 
Laba bersih    977.557.067 

Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

 
Berdasarkan pada laporan laba rugi PT. Luwu Raya Petroleum di 

tahun 2018 diperoleh laba bersih sebesar Rp. 977.557.067 ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil 

penjualan minyak bumi. 
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Tabel 4.6. Laba rugi Tahun 2019 

PT. Luwu Raya Petroleum 
Laba Rugi Per Januari - Desember 2019 

Hasil Sisa pengiriman barang   20.416.110.000 
Hasil jasa 11.122.191.350   
Potongan penjualan  148.719.545   
Penjualan bersih   10.973.471.805 
Jumlah peredaran usaha   10.973.471.805 
Harga pokok penjualan   8.377.922.136 
Laba kotor  2.595.543.669 
Biaya Operasi     
Biaaya jasa usaha  1.169.992.479   
Biaya umum 312.459.680   
Biaya lain-lain   11.112.022   
Jumlah biaya operasi  1.493.564.181 
 Laba usaha  1.101.985.488 
Hasil lain-lain    
Jasa giro bank  6.457.744 
Laba komersil     1.108.443.232 
Biaya bunga bank  12.123.208 
Laba sebelum pajak  1.096.320.024 
Pajak  20.028.252 
Laba bersih    1.076.291.772 

Sumber: Laporan keuangan PT. Luwu Raya Petroleum 

Berdasarkan pada laporan laba rugi PT. Luwu Raya Petroleum  di 

tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp. 847.300.170 pada tahun 2018 

diperoleh laba ber- sih sebesar Rp. 977.557.067 dan kembali terjadi 

peningkatan laba pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.076.291.772. ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuantungan dari hasil 

penjualan migas.  

 
4.2.2. Analisis Kinerja Keuangan perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum   

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyaknya keputusan individual 
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yang di buat secara terus menerus oleh manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan perlu dianalisis dampak keuangannya dan mempertimbangkan 

dengan menggunakan ukuran komparatif.  

Untuk mengukur kinerja keuangan PT. Luwu Raya Petroleum  maka dil- 

akukan evaluasi terhadap laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis 

yang relevan. Dengan menggunakan alat analisis tersebut diharapkan akan dapat 

mengukur kinerja keuangan dan opersional perusahaan dimasa lalu dan 

sekaligus dapat digunakan memprediksi msa depan perusahaan.  

Analisis kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan metod analisis 

rasio yang terdiri dari Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio aktifitas, dan 

Rasio Profibilitas.  

 
1. Analisis Ratio Likuiditas  

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam pemenuhan 

kewajiban finansialnya, jika seandainya perusahaan tersebut pada suatu saat 

akan dilikuidasikan, maka dapat dihitung dengan cara menggunakan berbagai 

macam ratio. Ratio-ratio yang dimaksud khusus untuk menghitung likuiditas 

suatu perusahaan yakni sebagai berikut :  

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio	Cepat	 = 		
Aktiva	Lancar

Kewajiban	Lancar 

Pada rumus ini membandingkan antara total harta lancar perusahaan 

dengan total hutangnya untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan 
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sebenarnya. Berikut ini dapat kita lihat penggunaan rumus dan hasilnya 

dari ke dua tahun sebagai basis perhitungan yaitu :  

Rasio	Cepat	2017 = 	
7.017.945.664
6.975.565.685 		X	100% 

= 100,6% 

Berdasarkan hasil perhitungan antara total aktiva lancar dibandingan 

dengan total hutang lancar dengan yaitu 100,6% , berarti perusahaan ini 

masih membayar hutang hutang jangka pendek yaitu 100,6 : 1, berarti 

masih ada 06% kelebihan sebagai kekayaan perusahaan, sehingga 

perusahaan ini dianggap likuid. Selanjutnya untuk tahun 2018 disajikan 

pada perhitungan berikut :  

Rasio	Cepat	2018 = 	
7.517.945.663
6.995.565.683 	X	100%	 

= 107,4 % 

Berdasarkan hasil perhitungan antara total aktiva lancar dibandingan 

dengan total hutang lancar dengan yaitu 107,4% , berarti perusahaan ini 

masih membayar hutang hutang jangka pendek yaitu 107,4 : 1, berarti 

masih ada 04% kelebihan sebagai kekayaan perusahaan, sehingga 

perusahaan ini dianggap likuid. Kemuadian untuk tahun 2019 dapat dilihat 

dengan perhitungan berikut : 

Rasio	Cepat	2019 = 	
8.712.011.631
8.089.691.114		 

= 107,6 % 

Berdasarkan hasil dari perbandingan total aktiva lancar dengan total 

hutang jangka pendek yaitu 107,6 dengan ini 107,6:1, masih ada sisa 06% 
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yang merupakan kekayaan, jadi pada tahun 2019 dinyatakan likuid.  

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka 

perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi 

kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibanding 

kewajiban yang dimiliki. Namun jika rasio lancar yang dimiliki suatu 

perusahaan nilainya dibawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam 

melunasi utang masih dipertanyakan (Kasmir 2008) . 

Berdasarkan hasil analisis rasio lancar (current ratio) selama 3 tahun 

pada PT Luwu Raya Petroleum, dimana diperolah masih terdapat hasil dari 

kekayaan perusahaan setelah membayar kewajibannya yaitu pada tahun 

2017  = 06% kekayaan perusahaan, pada tahun 2018 = 04% kekayaan 

perusahaan, dan pada tahun 2019 = 06% kekayaan perusahaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam memenuhi kewajibannya jika 

dilihat dari rasio lancar (Current ratio) sudah baik.  

 
b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Disamping menggunakan cara perhitungan tersebut diatas, masih 

ada cara lain untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, cara ini adalah 

membandingkan antara jumlah total aktiva lancar dikurangi dengan 

persediaan dibagi dengan total hutang jangka pendek, cara perhitungan ini 

adalah sebagai berikut : 

Rasio	Cepat	 = 		
Aktiva	Lancar − Persediaan

Kewajiban	Lancar  

Rumus perhitungan neraca ini (Net wort to debt ratio) adalah mem- 
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bandingkan antara jumlah modal sendiri dengan jumlah hutang 

perusahaan, berikut ini dapat kita lihat perhitungan tersebut: 
 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2017 = 	
7.017.945.664 − 1.607.464.543

6.975.565.685 	×100% 

= 77,5 % 

Hasil analisis yang diperoleh perusahaan yaitu 77,5%, sehingga 

dengan cara perhitungan ini perusahaan tetap dianggap likuid karena 77,5 

: 1, jadi masih ada 05%.  

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2018	
7.517.945.663	 − 1.609.464.543	

6.995.565.683 	×100% 

= 84.86% 

Hasil analisis yang diperoleh perusahaan yaitu 84,86 %, sehingga dengan 

cara perhitungan ini perusahaan tetap dianggap likuid karena 84,8 : 1, jadi masih 

ada 08%. Sebagai kekayaan setelah menutupi hutang jangka pendeknya.   

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2019	
8.712.011.631	 − 2.346.526.500	

8.089.691.114 	×100% 

= 78,6% 

Hasil analisis yang diperoleh perusahaan yaitu 78,6 %, sehingga dengan 

cara perhitungan ini perusahaan tetap dianggap likuid karena 78,6 : 1, jadi masih 

ada 6%. Sebagai kekayaan setelah menutupi hutang jangka pendeknya.   

Adapun penyajian rasio likuiditas dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Ratio Likuiditas 

No  Keterangan  2014  2015  2016  Perkembangan  

1  Current Rasio  100,6  107,4 1.07,6  0.01  
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2  Quick Rasio  77,5 84.8  78,6 0 

Sumber: Hasil olahan data keuangan tahun 2021   

Perbandingan antara total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dapat 

dibagi dengan total hutang jangka pendek (hutang lancar) adalah currecnt rasio 

1,06% tahun 2014, 1.07% pada tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 

1.08, berarti masih ada kelebihan pembayaran hutang lancar sebesar 1%. Hasil 

perhitungan diatas besarnya ratio dari tahun ke tahun mengalami penurunan, 

berarti tingkat resiko yang perlu diperbaiki terhadap kinerja keuangan, karena 

mengalami penurunan pada analisis kinerja keuangan. 

Sedangkan kemampuan perusahaan dalam menutupu hutang masih tetap 

dimana quick rasionya dari tahun 2017, 2018 sampai 2019 adalah sama. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nampaklah bahwa perus- 

ahaan PT. Luwu Raya Petroleum berada di atas norma-norma atau ukuran 

tingkat likuiditas dalam menjalankan usahanya cukup baik, walaupun setiap 

analisis mengalami penurun tingkat persentase.   

2. Analisis Rasio Solvabilitas  

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam pemenuhan 

kewajiban finansialnya, jika seandainya perusahaan tersebut pada waktu saat 

akan dilikuidasikan , maka dapat dihitung dengan cara menggunakan berbagai 

macam rasio. Rasio-rasio yang dimaksud khusus untuk menghitung solvabilitas 

pada suatu perusahaan dengan rumus sebagai berikut:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑏𝑡	 	×	100%	 

Pada rumus ini membandingkan antara total harta kekayaan perusahaan 
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dengan total hutangnya untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan 

sebenarnya. Berikut ini dapat kita lihat penggunaan rumus dan hasilnya dari 

kedua tahun, sebagai berikut:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2017 = 	
7.750.059.388
7.413.547.810	×	100%	 

   = 1.04%  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2018 = 	
8.100.059.388	
7.399.213.951 	×	100%	 

   = 1.09%  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2019 = 	
9.881.430.678	
8.500.606.402 	×	100%	 

   = 1.16%  

Maka perbandingan total assets dengan total debt adalah 1,04:1 untuk 

tahun 2017, 1,09 : 1 untuk tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 yaitu 1,16 

:1. Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa perusahaan ini 

dalam keadaan solvabel, karena total assets to debt ratio memperlihatkan ratio 

dari tahun ke tahun meningkat. Besarnya ratio pada tahun 2018 adalah 1,09 %, 

untuk tahun 2019 adalah 1,16 %. Pertambahan ini diakibatkan dari kenaikan total 

aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total debt. 

Di samping menggunakan metode perhitungan tersebut di atas, masih ada 

cara lain untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan yaitu solvabilitas 

perusahaan, cara ini adalah untuk membandingkan antara jumlah modal sendiri 

(total equity) dengan jumlah seluruh hutang-hutangnya, cara perhitungan, 

sebagai berikut : 
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𝑁𝑒𝑡	𝑤𝑜𝑟𝑡	𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 	
𝑁𝑒𝑡	𝑤𝑜𝑟𝑡	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑏𝑡	 	×	100%	 

Apabila digunakan rumus di atas, maka data diambil dari neraca (net wort to 

debt ratio) adalah untuk membandingkan antara jumlah modal sendiri dengan 

jumlah hutang perusahaan, berikut ini dapat kita lihat perhitungan, sebagai 

berikut : 

𝑁𝑒𝑡	𝑤𝑜𝑟𝑡	𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜	2017 = 	
688.845.274
7.413.547.810	×	100% = 9,29%	 

𝑁𝑒𝑡	𝑤𝑜𝑟𝑡	𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜	2018 = 	
700.845.497
7.399.213.951	×	100% = 9,47%	 

𝑁𝑒𝑡	𝑤𝑜𝑟𝑡	𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜	2019 = 	
1.380.834.276
8.500.606.402	×	100% = 9,24%	 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan besarnya ratio dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan atau dengan kata lain bahwa perusahaan PT. Luwu Raya 

Petroleum memiliki modal sendiri yang jauh lebih besar dari pada total hu- 

tangnya. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam pemenuhan 

kewajiban finansialnya, jika seandainya perusahaan tersebut pada waktu saat 

akan dilikuidasikan , maka dapat dihitung dengan cara menggunakan berbagai 

macam rasio. Rasio-rasio yang dimaksud khusus untuk menghitung solvabilitas 

pada suatu perusahaan dengan rumus sebagai berikut:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑏𝑡	 	×	100%	 

Pada rumus ini membandingkan antara total kekayaan perusahaan dengan 

total hutangnya untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan yang 

sebenarnya. Berikut ini dapat kita lihat penggunaan rumus dan hasilnya dari ke 
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dua tahun sebagai berikut :  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2017 = 	
7.750.059.388
7.413.547.810	×	100%	 

   = 104,53%  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2018 = 	
8.100.059.388	
7.399.213.951 	×	100%	 

   = 109,47%  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑡𝑜	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	2019 = 	
9.881.430.678	
8.500.606.402 	×	100%	 

   = 116,24%  

Pada analisis perbandingan antara total assets dengan total debt untuk tahun 

2018 adalah sebesar 109,47, yang berarti bahwa perusahaan masih ada kelebihan 

sekitar 9,47 assetsnya, sehingga perusahaan ini dikatakan solvabel karena jauh 

lebih besar aktiva lancarnya dibandingkan dengan kewajiban yang harus 

dipenuhi pada saat sekarang. 

Sedangkan untuk tahun 2019 perbandingan antara total assets dengan total 

debt yaitu 116,24 %, jadi perusahaan masih solvabel, karena 1,16 : 1 berarti 

masih ada assetsnya 0,16 % sebagai kelebihan pembayaran hutang yang segera 

harus dipenuhi. Adapun penyajian rasio solvabilitas dalam bentuk tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.8. Rasio Solvabilitas 

No Keterangan 2017 2018 2019 

1 ADR 1.04 1.09 1.16 

2 NWDR 9.29 9.47 16.24 
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3 TADR 104.53 109.47 116.24 

Sumber: Hasil olahan data keuangan tahun 2021 

Berdasarkan table rasio solvabilitas diperoleh bahwa total assets to debt 

ratio memperlihatkan ratio dari tahun ke tahun meningkat. Besarnya ratio pada 

tahun 2017 1,04%, tahun 2018 adalah 1,09%, untuk tahun 2019 adalah 1,16 %. 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan besarnya ratio dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan atau dengan kata lain bahwa perusahaan PT. Luwu Raya 

Petroleum memiliki modal sendiri yang jauh lebih besar dari pada total 

hutangnya.  

Sedangkan total assets dengan total debt untuk tahun 2017 adalah 104,53, 

untuk tahun 2018 adalah sebesar 109,47, yang berarti bahwa perusahaan masih 

ada kelebihan sekitar 116.24 assetsnya, sehingga perusahaan ini dikatakan 

solvabel karena jauh lebih besar aktiva lancarnya dibandingkan dengan 

kewajiban yang harus dipenuhi pada saat sekarang. 

Berdasarkan metode analisis yang dipergunakan untuk memperoleh 

keuntungan perusahaan selama dua periode yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 

dengan peralatan analisis yaitu laba kotor penjualan dibandingkan dengan total 

penjualan lebih menguntungkan dari pada laba operasi dibandingkan dengan 

total penjualan perusahaan.  

3. Analisis Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas adalah adalah rasio yang mengukur kemampuan perus- 

ahaan dalam menggunakan dana yang tersedia, selama dua periode yaitu tahun 

2015 dan 2016 untuk mengetahui tingkat perputaran modal kerja pada perus- 



 75 

ahaan PT. Luwu Raya Petroleum Rasio aktivitas dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 	
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔	𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟	×100% 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	2017 = 	
9.971.903.460

7.071.945.664 − 6.975.565.685	×100% 

= g.ghi.gjk.lmj
gm.kig.iin

 

= 10.8 kali dibulatkan 11 kali 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	2018 = 	
9.975.883.460

7.517.945.663	 − 6.995.565.685	×100% 

= g.gin.ook.lmj
npp.kig.gio

 

= 19.09 kali dibulatkan 19 kali 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	2019 = 	
10.973.471.805

8.712.011.631	 − 8.098.691.114	×100% 

= hj.gik.lih.ojn
mhk.kpj.nhi

 

= 17,89 kali dibulatkan 18 kali 

Dari hasil analisis di atas, nampaknya mengalami penurunan antara dua 

tahun atau periode yaitu dari tahun 2017, 2018 dan 2019 hasil analisis dari 11 

kali menurun menjadi 19,10 kali dan kembali menurun menjadi 17,89 kali, se- 

hingga pada perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum memang lambat 

perputarannya, tetapi antara modal kerja bruto dan hutang lancar, dimana modal 

kerja netto besar kemungkinan untuk bertambah perputaranya. 

Inventory rata-rata  
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2017 = 	
7.516.258.523	
1.875.495.232	 

           = 4.06 Kali atau 4 kali 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2018 = 	
7.616.292.851	
1.977.995.522	 

           = 3.85 Kali atau 4 kali 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2019 = 	
8.377.922.136	
1.775.342.222		 

           = 4.24 Kali atau 4 kali 
Berdasarkan hasil analisis working capital selama dua periode yaitu 2017 

ke tahun 2018 mengalami penurunan dari 4,06 kali menjadi 4 kali dan tahun 

2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 3,85 kali meningkat 

menjadi 4,24 kali, namun hal ini kenaikan itu tidak berarti karena dibulat kedua 

periode tersebut tetap menjadi 4 kali.  

Untuk rumus yang lainnya, yaitu :  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟 = 	
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜	
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 	 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2017 = 	
9.917.903.460	
7.750.059.388 = 1,27	kali	atau	1	kali 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2018 = 	
9.975.883.460	
8.100.059.377 = 1,23	kali	atau	1	kali 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠	𝑇𝑢𝑟𝑛	𝑂𝑣𝑒𝑟	2019 = 	
10.973.471.805	
9.881.430.678 = 1,11	kali	atau	1	kali 

Adapun penyajian rasio aktivitas dalam bentuk tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.9. Ratio Aktivitas 

No  Keterangan  2017 2018 2019 

1  Working capital  10.6 19.1 17.89 
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2  Inventory turn over  4.06  3.85  4.24  

3  Total asset  1.27 1.23 1.11 

Sumber : Hasil olahan data keuangan tahun 2021 

Berdasarkan hasil analisis working capital tahun 2017 sebesar 10.6 men- 

galami penurunan di tahun 2018 sebesar 19.1 dan demikian pula di tahun se- 

lanjutnya mengalami penurunan yakni di 2019, dan inventory turnovernya di 

tahun 2018 sebesar 3.85 mengalami peningkatan menjadi 4,24 di tahun 2019, 

sedangkan total asset turn over selama tiga periode yaitu 2017, 2018 dan 2019 

mengalami penurunan di tahun 2017  ke tahun 2018 yaitu dari 1,27 turun mejadi 

1,23 dan mengalami penurunan menjadi 1,11 kali, namun hal ini kenaikan itu 

tidak berarti karena dibulat kedua periode tersebut tetap menjadi 1 kali.  

4. Analisis Rasio Profitabilitas  

Dalam menganalisis tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka kita 

menggunakan rasio profitabilitas yang mana dalam analisis ini penulis 

menggunakan ROI sebagai alat analisis. 

Rasio ini merupakan alat ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana pe- 

rusahaan tersebut menggunakan dana atau modalnya atau mengarahkan dananya 

secara efisien. Hal ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan laba dengan 

jumlah modal yang ditanamkan dalam keseluruhan aktivitas dalam perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya, maka kita menggunakan rumus seperti yang di- 

jelaskan pada bab dahulu, sebagai berikut:  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = 	
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟	𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 	 
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𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2017 = 	
2.037.603.510
	9.715.903.460	 

 = 1.69%  

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitasnya memperoleh keuntungan yaitu 1,69%, berarti pe- 

rusahaan memperoleh keuntungan yang diharapkan dan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya.  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2018 = 	
2.359.590.609
10.111.083.046		 

     = 1.72%   

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitasnya memperoleh keuntungan yaitu 1,72 %, berarti 

perusahaan memperoleh keuntungan yang diharapkan dan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2019 = 	
2.595.543.669
11.122.191.350		 

     = 1.76%  

Analisis perbandingan antara laba operasi dengan total penjualan yang 

dapat menghasilkan 1,76 % keuntungan diperoleh selama setahun yaitu tahun 

2017. Dari hasil perhitungan di atas, bahwa perusahaan PT. Luwu raya 

Petroleum selama dua periode ini mengalami peningkatan sedikit yaitu dari 

1,72% meningkat menjadi 1,76 %. Jadi perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan antara tahun 2018  dan 2019 mengalami peningkatan, namun hal ini 

kenaikan cukup berarti. Sedangkan rumus yang kedua dalam profitabilitas pada 

, sebagai berikut:  
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𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = 	
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛		×	100%	 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2017 = 	
7.294.305.752
19.715.223.460		×	100%	 

    = 36,99% 

Untuk tahun 2018 hasil perhitungan antara laba operasi dibandingkan 

dengan total penjualan perusahaan yaitu 23,63 %, sehingga analisis ini tidak 

menguntungkan dibandingkan dengan rumus pertama di karenakan dibawah 

50%. Berikut analisis pada tahun kedua yakni 2018. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2018 = 	
2.359.590.609
6.375.883.460		×	100%	 

    = 37,00%

  
Untuk tahun 2019 hasil perhitungan antara laba operasi dibandingkan 

dengan total penjualan perusahaan yaitu 23,65 %, sehingga analisis ini tidak 

menguntungkan dibandingkan dengan rumus pertama di karenakan dibawah 

50%.  

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	2019 = 	
2.595.549.669
6.863.441.805		 	×	100%	 

    = 37,81%

  
Analisis operating profit margin selama dua periode ini juga mengalami 

peningkatan dalam memperoleh keuntungan yaitu dari 23,65 % meningkat 

menjadi 0,31 %, keuntungan ini sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan, 

karena keuntungan yang diperoleh kenaikan selama dua periode. 

Adapun penyajian rasio profitabilitas dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Ratio Profitibilitas 
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No Keterangan  2017 2018 2019 

1  GPM  1.69  1.72  1.76  

2  OPM  36.99 37.00 37.81 

Sumber: Hasil olahan data keuangan tahun 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh bahwa gross profit margin 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1.69 meningkat di tahun 2015 

sebesar 1.72 menjadi 1,76 di tahun 2016 dan untuk operating profit sistemnya 

menetap yakni sebesar 23.65%.  

 
4.3. Pembahasan 

4.3.1.  Analisis Rasio Likuiditas 

Analisis Cash Ratio selama 3 tahun  dengan melihat current ratio  dari 3 

tahun di atas dinyatakan liquid, karena perusahaan masih memiliki kekayaan 

setelah perhitungan lancar yang mana pada tahun 2017 kelebihan kekayaan 

sebesar 0,6% dan tahun 2018 sebesar 0,7% dan di tahun 2019 sebesar 0,8%. 

Untuk perhitungan quick ratio sendiri dinyatakan likuid karena masih memiliki 

kekayaan yang menutupi hutang jangka pendeknya. Hal ini menunjukan bahwa 

kinerja keuangan PT Luwu Petroleum Raya baik atau kriterianya llikuid.  

Tabel 4.11. Standar Rasio Industri Likuiditas 

No. Jenis Rasio Standar Industri  

1 Current Ratio 2 kali 

2 Quick Ratio 1,5 kali 

3 Cash Ratio 50 % 
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4 Cash Turnover 10 % 

5 Inventory to Net Working Capital 12 % 

Sumber : Kasmir (2008:143)  	

Berdasarkan standar rasio yang digunakan oleh peneliti seperti pada tabel 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Luwu Raya Petroleum 

berada di atas norma-norma atau ukuran tingkat likuiditas dalam menjalankan 

usahanya cukup baik, walaupun pada rasio cepat (quick ratio) analisis 

mengalami penurunan tingkat persentase namun tidak terlalu berpengaruh 

karena pada rasio lancarnya (current ratio) sudah  sangat baik 

Karena seperti yang kita ketahui fungsi dari Rasio Likuiditas yaitu 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya.  Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara 

kas dan aktiva lainnya yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang 

dimiliki perusahaan. Rasio Likuidaitas perusahaan digunakan untuk 

menunjukan sejauh mana kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban 

yang jatuh tempo dalam jangka pendek.   

 
4.3.2. Analisis Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas atau yang juga dikenal dengan sebutan leverage 

ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah 

perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan 

menggunakan jaminan modal maupun aktiva (harta kekayaan dalam bentuk apa 

pun) yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. 
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Tabel 4.12. Standar Rasio Industri Solvabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Debt to Asset Ratio  35 %  

2 Debt to Equity Ratio  90 %  

3  Long Term Debt to Equity 10 kali  

4 Times Interest Earned  10 kali 

5 Fixed Charge Coverage  10 kali  

Sumber : Kasmir (2008:164)  

 Berdasarkan standar rasio solvabilitas yang digunakan peneliti, dan hasil 

perhitungan  untuk total asset debt to ratio, maka dapat diketahui bahwa 

perusahaan ini dalam keadaan solvabel, karena total assets to debt ratio 

memperlihatkan ratio dari tahun ke tahun meningkat. Besarnya ratio pada tahun 

2018 adalah 109, untuk tahun 2019 adalah 116. Pertambahan ini diakibatkan dari 

kenaikan total aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total debt. 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan besarnya ratio dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan atau dengan kata lain bahwa perusahaan PT. Luwu Raya 

Petroleum memiliki modal sendiri yang jauh lebih besar dari pada total hu- 

tangnya. Sedangkan total assets dengan total debt untuk tahun 2017 adalah 

104,53, untuk tahun 2018 adalah sebesar 109,47, yang berarti bahwa perusahaan 

masih ada kelebihan sekitar 116.24 assetsnya, sehingga perusahaan ini dikatakan 

solvabel karena jauh lebih besar aktiva lancarnya dibandingkan dengan 

kewajiban yang harus dipenuhi pada saat sekarang. Artinya perusahaan mampu 
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memenuhi kewajiban keuangan baik  jangka pendek maupun panjang. 

 
4.1.3. Analisis Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas, bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam 

mengopersikan dana. Misalnya inventory turnover, average collection period, 

total asset turnover, dan sebagainya. Standar rasio yang digunakan dalam 

menganalisis rasio aktivitas dalam penelitian ini, penulis mengambil dua sumber 

dikarenakan ada parameter rasio yang tidak lengkap, yakni : 

Tabel 4.13. Standar Rasio Industri Aktivitas  

No. Jenis Rasio Standar Industri 

1 Total Assets Turnover 1,1 kali 

2 Receivable Turnover 7,2 kali 

3 Average Collection Period 50 hari 

4 Inventory Turnover 3,4 kali 

5 Working Capital Turnover 6 kali 

Sumber : Lukviarman (2006:36) 

Tabel 4.14 Standar Rasio Industri Aktivitas 
 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1  Receivable Turnover  15 kali  

2 Days Of Receivable  60 kali 

3 Inventory Turnover  20 kali 
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4  Days Of Inventory  19 kali  

5 Working Capital Turnover  6 kali 

6 Fixed Assets Turnover  5 kali 

7 Total Assets Turnover  2 kali   

Sumber : Kasmir (2008:186) 

Berdasarkan tabel diatas dan hasil analisis sebelumnya, nampaknya rasio 

aktivitas mengalami penurunan antara dua tahun atau periode yaitu dari tahun 

2017, 2018 dan 2019 hasil analisis dari 11 kali menurun menjadi 19,10 kali dan 

kembali menurun menjadi 17,89 kali, sehingga pada perusahaan PT. Luwu Raya 

Petroleum memang lambat perputarannya, tetapi antara modal kerja bruto dan 

hutang lancar, dimana modal kerja netto besar kemungkinan untuk bertambah 

perputaranya. 

Sedangkan untuk analisis rasio working capital selama dua periode yaitu 

2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan dari 4,06 kali menjadi 4 kali dan 

tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 3,85 kali meningkat 

menjadi 4,24 kali, namun hal ini kenaikan itu tidak berarti karena dibulat kedua 

periode tersebut tetap menjadi 4 kali. sedangkan total asset turn over selama tiga 

periode yaitu 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan di tahun 2017  ke 

tahun 2018 yaitu dari 1,27 turun mejadi 1,23 dan mengalami penurunan menjadi 

1,11 kali, namun hal ini kenaikan itu tidak berarti karena dibulat kedua periode 

tersebut tetap menjadi 1 kali. Yang artinya rasio aktivitas yang tidak sehat. 
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4.3.4. Analisis Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas, bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang 

tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. 

Misalnya Profit margin on sales, return on total asset, return on net worth dan 

sebagainya.  

Tabel 5.15. Standar Rasio Industri Profitabilitas 

No. Jenis Rasio  Standar Industri 

1 Gross Profit Margin  24,90 %   

2  Operating Profit Margin  10,80 %  

3 Net Profit Margin  3,92 %   

4  Return On Assets  5,98 %  

5 Return On Equity  8,32 %  

Sumber : Lukviarman (2006:36)   

Bardasarkan standar rasio yang digunakan dalam penelitian ini dan juga dari 

hasil perhitungan sebelumnya untuk Gross profit margin, bahwa perusahaan 

PT. Luwu raya Petroleum selama dua periode ini mengalami peningkatan 

sedikit yaitu dari 172. meningkat menjadi 176. Jadi perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan antara tahun 2018  dan 2019 mengalami peningkatan, 

namun hal ini kenaikan cukup berarti. Sedangkan untuk  Analisis operating 

profit margin selama dua periode ini dalam memperoleh keuntungan yaitu pada 

tahun 2017 36,99 %, pada tahun 2018 37,00 %, dan pada tahun 2019  37,81 % 

keuntungan ini sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan, karena keuntungan 
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yang diperoleh kenaikan selama dua periode. Yang artinya PT Luwu raya 

Petroleum di lihat dari sisi rasio profitabilitas mengalami kondisi perusahaan 

yang efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KesimpuIan 

1. Kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya selama 2017-

2019 penelitian di lihat dari sisi rasio likuiditas mengalami kondisi 

perusahaan yang cukup baik. 

2. Kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya selama 2017-

2019 penelitian di lihat dari sisi rasio solvabilitas mengalami kondisi 

perusahaan yang solvable . 

3. Kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya selama 2017-

2019 penelitian di lihat dari sisi rasio Aktivitas mengalami kondisi 

perusahaan yang tidak sehat. 

4. Kinerja keuangan yang dicapai PT Petroleum Luwu Raya selama 2017-

2019 penelitian di lihat dari sisi rasio profitabilitas mengalami kondisi 

perusahaan yang efisien.  

5.2. Saran  

Sesuai dengan kesimpuIan yang dikemukakan sebeIumnya, maka penuIis 

sarankan sebagai berikut:  

1. PT. Iuwu Raya PetroIeum harus mempertahankan atau meningkatkan 

kinerja keuangan dan tata keIoIa keuangan yang Iebih baik, sehingga dapat 

mengembangkan PT. Iuwu Raya PetroIeum kearah yang Iebih baik dari 

yang saat ini.  

2. Mampu menghadapi berbagai kendaIa, serta terus siap bersaing dan Iebih 
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ungguI daIam memperIuas usahanya.  

3. Sebaiknya meIuaskan bidang usaha atau cabang ke daerah-daerah Iain guna 

memudahkan para pengguna gas eIpiji berat daIam penyaIurannya dan 

tentuya dapat menyerap tenaga kerja sehingga jumIah penganguran 

berkurang.  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Neraca Tahun 2017 

 

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2017 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                            8,373,031  

Bank                                   2,671,985,305 

Piutang Dagang                  1,095,612,174 

Panjar pembelian               2,086,250,000 

Persediaan barang dagang 1,607,464,543 

Pos-pos transitoris                     2,060,611 

Jumlah Aktiva lancar         7,017,945,664  

 

Hutang dagang                        89,340,988 

Pos-pos transitoris passiva      50,874,697 

Hutang intern                      6,799,480,000 

Jumlah kewajiban jangka   6,975,565,685  

pendek  

Harta Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   47,500,000 

Bangunan                                24,500,000 

Peralatan/mesin                     708,330,001 

Kendaraan bermotor               44,027,500 

Inventaris kantor                     23,335,500 

Penyusutan              332,735,340 

Jumlah aktiva tetap               520,657,661  

Kewajiban Jangka Panjang   378,546,365 

Hutang PPh                                3,952,778 

Hutang PPh lainnya                   3,955,778 

Jumlah hutang Jangka           395,602,146 

Panjang    

 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     

5,653,780 

Panjar Penghasilan                   

27,302,283 

Jumlah Aktiva Lain-lain          

39,456,063 

Modal Saham                         

112,976,855 

Saldo Laba ditahan                 

338,432,794 

Laba Tahun Berjalan              

193,389,452 

Jumlah Ekuitas                        

678,845,391 

Total Aktiva                       7,750,059,388 Total Pasiva                        7,750,059,388 

 

 

 

 

 

 



 
 

Neraca Tahun 2018  

 

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2018 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                          10,373,031  

Bank                                   2,691,985,305 

Piutang Dagang                  1,097,612,174 

Panjar pembelian               2,106,250,000 

Persediaan barang dagang 1,609,464,543 

Pos-pos transitoris                     2,260,611 

Jumlah Aktiva lancar         7.517.945.664 

Hutang dagang                      110,210,988 

Pos-pos transitoris passiva      65,874,697 

Hutang intern                      6,819,480,000 

Jumlah kewajiban jangka   6,995,565,685  

pendek  

Harta Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   50,000,000 

Bangunan                                27,000,000 

Peralatan/mesin                     728,330,001 

Kendaraan bermotor               46,527,500 

Inventaris kantor                     23,535,500 

Penyusutan              774,735,340 

Jumlah aktiva tetap               540,945,664  

Kewajiban Jangka Panjang   398,669,365 

Hutang PPh                                4,975,901 

Hutang PPh lainnya                   4,978,901 

Jumlah hutang Jangka           408,625,167 

Panjang    
  

 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     

9,153,780 

Panjar Penghasilan                   

32,302,283 

Jumlah Aktiva Lain-lain          

41,456,063 

Modal Saham                         

130,000,000 

Saldo Laba ditahan                 

355,455,939 

Laba Tahun Berjalan              

210,412,597 

Jumlah Ekuitas                        

695,868,536 

Total Aktiva                       8,100,059,388 Total Pasiva                        8,100,059,388 



 
 

Neraca Tahun 2019  

 

PT. LUWU RAYA PETROLEUM NERACA 31 DESEMBER 2019 

Harta Lancar  Kewajiban Jangka pendek 

Kas                                          10,354,611  

Bank                                   3,361,133,912 

Piutang Dagang                  1,466,081,127 

Panjar pembelian               1,483,579,981 

Persediaan barang dagang 2,346,526,600 

Pos-pos transitoris                   44,335,500 

Jumlah Aktiva lancar         8.712.011.631 

Hutang dagang                                       0 

Pos-pos transitoris passiva      38,969,144 

Hutang intern                      8,059,499,970 

Jumlah kewajiban jangka   8,098,691,114  

pendek  

Harga Tetap Hutang Jangka Panjang 

Tanah                   50,000,000 

Bangunan                                27,000,000 

Peralatan/mesin                  1.483,579,981 

Kendaraan bermotor               46,527,500 

Inventaris kantor                     44,335,500 

Penyusutan              540,064,643 

Jumlah aktiva tetap            1,111,378,338  

Kewajiban Jangka Panjang   398,669,365 

Hutang PPh                                3,245,923 

Hutang PPh lainnya                                 0 

Jumlah hutang Jangka           401,915,288 

Panjang 

Aktiva Lain lain Ekuitas 

Uang Jaminan                                     

3,153,780 

Panjar Penghasilan                   

54,886,929 

Jumlah Aktiva Lain-lain          

58,040,709 

Modal Saham                         

252,000,000 

Saldo Laba ditahan                 

522,727,803 

Laba Tahun Berjalan              

333,318,473 

Jumlah Ekuitas                        

1,381,046,276 

Total Aktiva                       9,881,430,678 Total Pasiva                        9,881,430,678 



 
 

Laporan Laba rugi Tahun 2017 

PT. Luwu Raya Petroleum 

Laba Rugi Per Januari - Desember 2017 

Hasil Sisa pengiriman barang  18,436,532,000  

Hasil jasa 9,998,757,948     

Potongan penjualan  114,100,599   

Penjualan bersih   9,715,903,460  

Jumlah peredaran usaha   9,715,903,460  

Harga pokok penjualan   7,294,305,752  

Laba kotor  2,037,603,510  

Biaya Operasi     

Biaaya jasa usaha  1,039,753,758    

Biaya umum 254,399,378    

Biaya lain-lain   8,112,115    

Jumlah biaya operasi  1,227,528,721  

 Laba usaha  871,548,094  

Hasil lain-lain    

Jasa giro bank  4,880,953  

Laba komersil     876,528,770  

Biaya bunga bank  11,021,098  

Laba sebelum pajak  865,507,672  

Pajak  18,207,502  

Laba bersih    847,300,170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Laporan Laba rugi Tahun 2018 

PT. Luwu Raya Petroleum 

Laba Rugi Per Januari - Desember 2018 

Hasil Sisa pengiriman barang   18.560.100.000 

Hasil jasa 10.111.083.046   

Potongan penjualan  135.199.586   

Penjualan bersih   9.975.883.460 

Jumlah peredaran usaha   9.975.883.460 

Harga pokok penjualan   7.616.292.851 

Laba kotor  2.359.590.609 

Biaya Operasi     

Biaaya jasa usaha  1.063.629.526   

Biaya umum 284.054.254   

Biaya lain-lain   10.101.838   

Jumlah biaya operasi  1.357.785.618 

 Laba usaha  1.001.804.991 

Hasil lain-lain    

Jasa giro bank  5.870.676 

Laba komersil     1.006.785.667 

Biaya bunga bank  11.021.098 

Laba sebelum pajak  995.764.569 

Pajak  18.207.502 

Laba bersih    977.557.067 



 
 

Laporan Laba rugi Tahun 2019 

PT. Luwu Raya Petroleum 

Laba Rugi Per Januari - Desember 2019 

Hasil Sisa pengiriman barang   20.416.110.000 

Hasil jasa 11.122.191.350   

Potongan penjualan  148.719.545   

Penjualan bersih   10.973.471.805 

Jumlah peredaran usaha   10.973.471.805 

Harga pokok penjualan   8.377.922.136 

Laba kotor  2.595.543.669 

Biaya Operasi     

Biaaya jasa usaha  1.169.992.479   

Biaya umum 312.459.680   

Biaya lain-lain   11.112.022   

Jumlah biaya operasi  1.493.564.181 

 Laba usaha  1.101.985.488 

Hasil lain-lain    

Jasa giro bank  6.457.744 

Laba komersil     1.108.443.232 

Biaya bunga bank  12.123.208 

Laba sebelum pajak  1.096.320.024 

Pajak  20.028.252 

Laba bersih    1.076.291.772 



 
 



 
 

 



 
 

 

 


