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ABSTRAK
Sthefani Filia. 2021. Analisis Kinerja Keuangan PT Ultra Jaya
Milk Industri TBK, dibimbing oleh Abdullah Abidin dan
Shandra Bahasoan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja
keuangan pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK selama 4 tahun
terakhir ini (2016-2019).
Adapun metode analisis yang dapat digunakan dalam
penelitian ini yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio
Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.
Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan
dapat dilihat dari rasio likuiditas, untuk rasio lancar dan rasio kas
sudah sangat baik sedangkan rasio cepat kurang baik atau masih
dibwah standar khususnya selama 4 tahun terakhir ini. Dari hasil
analisis kinerja keuangan pada rasio sovabilitas, untuk rasio utang
atas total harta sudah tidak sehat, sedangkan pada rasio utang atas
modal dinyatakan juga tidak sehat sehat. Selanjutnya hasil dari
rasio aktivitas masih dianggap tidak efektif . Berdasarkan hasil
analisis pada rasio provitabilitas yang dapat dilihat dari analisis
ROA dan ROE pada tahun 2016-2019 sudah dikategorikan sangat
efektif.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan
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ABSTRAK
Sthefani Filia. 2021. Financial Performance Analysis of PT Ultra Jaya
Milk Industri TBK, supervised by Abdullah Abidin and Shandra
Bahasoan.
This study aims to analyze the financial performance of PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK during the last 4 years (2016-2019).
The analytical methods that can be used in this research are
Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Activity Ratios and Profitability
Ratios.
Based on the results of research, financial performance analysis can be
seen from the liquidity ratio, for the current ratio and cash ratio is very
good, while the fast ratio is not good or is still below the standard,
especially during the last 4 years.
From the results of the analysis of financial performance on the
sovability ratio, the ratio of debt to total assets is not healthy, while the
ratio of debt to capital is also declared unhealthy. Furthermore, the
results of the activity ratio are still considered ineffective. Based on the
results of the analysis on the provitability ratio which can be seen from
the ROA and ROE analysis in 2016-2019, it is categorized as
veryeffective.

Keywords: Financial Performance
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perusahaan yang go public atau perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia di tuntut untuk memiliki kinerja yang baik dan harus
melaporkan kinerjanya tersebut secara berkala. Kinerja keuangan ini di
butuhkan oleh seluruh stakeholders dalam mengambil berbagai kebijakan
dalam keputusan investasi. Kinerja yang di maksud adalah kinerja
keuangan yang terdiri dari kemampuan menyelesaikan kewajiban baik
jangka pendek maupun jangka panjang (solvabilitas), kemampuan
menciptakan laba dengan memanfaatkan seluruh potensi yang di miliki
oleh perusahaan untuk meraih potensi pasar yang ada.
Perusahaan

yang

menjalankan

usahanya

bertujuan

untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut yang dapat
terwujud apabila dalam semua unsur perusahaan bersinergi dengan baik.
Secara umum perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang
dibuat pada bagian akunting dan diberikan kepada pihak yang
berkepentingan, misalnya kreditor, pemilik perusahaan dan pihak
manajemen itu sendiri. Selanjutnya pihak tersebut akan melakukan
pengolahan data dengan acara melakukan perhitungan yang lebih lanjut
dan untuk mengetahui apakah perusahaan itu telah mencapai standar
kinerja yang dipersyaratkan atau tidak.
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Laporan keuangan adalah salah satu informasi yang penting dalam
menilai perkembangan perusahaan yang dapat juga digunakan dalam
menilai prestasi yang dicapai terhadap perusahaan. Laporan keuangan pada
umumnya disajikan kepada yang memberi imformasi mengenai pada posisiposisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode
tertentu. Informasi juga diharapkan bermanfaat sebagian besar dikalangan
dalam penggunaan laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan.
Penilaian dalam tingkat keuangan dalam suatu perusahaaan dapat dilakukan
dengan cara menganalisis laporan keuangan terhadap perusahaan tersebut.
Untuk mengetahui bahwa apakah laporan keuangan dalam perusahaan
terhadap kondisinya yang baik dapat melakukan berbagai analisa.
Salah satu alat analisis yang dapat di gunakan dalam melakukan
analisis laporan keuangan yaitu melalui pendekatan rasio keuangan. Rasio
keuangan pada dasarnya dapat disusun dengan membandingkan beberapa
angka-angka atau antara laporan rugi-laba dan neraca. Sehingga menurut
Kasmir (2010) dalam jurnal (Dewi 2017), terdapat empat rasio yang
digunakan dalam menganalisis dalam laporan keuangan pada perusahaan
yaitu (1) rasio Likuiditas merupakan rasio yang dapat menggambarkan
kemampuan pada perusahaan yang memenuhi kewajiban (utang) jangka
pendek, (2) rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk
mengukur sejauh manakah aktiva dalam perusahaan dibiayai dengan utang,
(3) rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan dalam menilai
kemampuan pada perusahaan untuk mencari keuntungan, (4) rasio aktivitas
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merupakan rasio yang dapat digunakan untuk dapat mengukur efektivitas
pada perusahaan dalam menggunakan aktiva yang di milikinya.
Dalam penelitian ini dapat di fokuskan pada PT Ultra Jaya Milk
Industri. Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan khususnya pada PT
Ultra Jaya Milk Industri upaya yang perlu dilakukan dalam setiap
perusahaan tersebut adalah perlunya pihak manajemen Perusahaan untuk
dapat mengetahui kondisi keuangannya yang selama ini terjadi. Sehingga
dapat melakukan penilaian untuk mengolah dalam unit usaha dan perlunya
analisis laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan analisis
laporan keuangan.
Dalam prestasi yang dicapai PT Ultra Jaya Milk dapat di ukur
berdasarkan kinerja keuangan yang dapat menentukan bagaimana
kelangsungan hidup dalam perusahaan tersebut di masa yang akan datang
serta sejauh manakah keberhasilan dalam pihak manajemen untuk dapat
menggunakan modal sendiri.
Dalam pengukuran kinerja keuangan perlu di lakukan evaluasi
terhadap kinerja keuangan itu sendiri, dimana kinerja keuangan itu
menunjukkan keadaan atau posisi keuangan pada perusahaan itu dapat di
ukur untuk mengetahui prsetasi keuangan yang telah di capai.
Pengukuran kondisi keuangan dan prestasi pada perusahaan Ultra
Jaya Milk dapat memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang dipakai
yaitu rasio dan indeks yang dapat menghubungkan antara dua data
keuangan yang satu ke lainnya. Analisis dan interprestasi dari berbagi
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macam-macam rasio yang dapat memberikan pandangan yang sangat baik
dalam kondisi keuangan dan prestasi pada perusahaan Ultra Jaya Milk bagi
analisis yang berpengalaman.
Dalam keuntungan yang besar terkadang akan menjadi ukuran pada
umumnya mengenai keberhasilan dalam perusahaan Ultra Jaya Milk,
namun yang keuntungan yang besar belum tentu menjadi tolak ukur utama
terkecuali keuntungan tersebut dapat dibandingkan dengan asset ataupun
modal yang di gunakan untuk dapat mengahasilkan laba atau keuntungan
dalam jumlah yang sangat besar dengan dapat mengurangi biaya. Dalam
jangka pendek tersebut hal yang dapat meningkatkan keuntungan, namun
juga dalam jangka panjang hal tersebut belum tentu dapat menguntungkan
pada perusahaan Ultra Jaya Milk.
Peranan kinerja keuangan dalam perusahaan Ultra Jaya Milk sangat
berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan. Kinerja keuangan,
khususnya Ultra Jaya Milk berkaitan erat dalam pengambilan keputusan
keuangan
Berkaitan dengan perusahaan Ultra Jaya Milk dapat mengelolah
aktivitas yang perlu di jalankan akvitasnya secara profesional. Hal ini
dapat di maksudkan untuk meningkatkan dalam kinerja keuangan pada
setiap usaha yang di kelola. Namun pada dasarnya fenomena yang
dihadapi oleh perusahaan Ultra Jaya Milk yakni adanya beberapa
penurunan kinerja keuangan pada tahun 2016
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Tabel I.1
Laba/ Rugi dan Penjualan
PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun

Laba/ Rugi Bersih

Penjualan

2016

709.826

4.685.988

2017

711.681

4.878.681

2018

701.607

5.472.88

2019

1.035.865

6.241.419

Sumber : laporan keuangan PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK

Laba/ Rugi dan Penjualan
PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun
2016-2019

Ribuan

8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00

Laba/Rugi Bersih

2,000,000.00

Penjualan

2016 2017 2018 2019

Grafik 1.1
Dari tabel dan grafik di atas dapat kita lihat bahwa penjualan dari
tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan begitu pula
dengan laba bersihnya juga mengalami peningkatan. Laba bersihnya dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan
pada penjualannya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 ,
penjualan dan laba bersihnya mengalami peningkatan di bandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Dan alasan inilah peneliti dapat memilih di PT
Ultra Jaya Milk Industri TBK sebagai objek penelitan ini di karenakan pada
perkembagan PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK dari tahun ke tahun dapat
di lihat dari berbagai pertumbuhan internal dalam perusahaannya salah
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satunya yaitu melalui kinerja keuangan dan prosepek diperusahaan dimasa
akan yang datang. Dalam kondisi perusahaan yang akan terus berkembang
dan semakin maju tentunya dapat tercermin dari semakin baiknya dalam
kinerja keuangannya yang tentunya di miliki oleh setiap perusahaan dan
akan berdampak pada laba yang dapat di hasilkan oleh perusahaan PT .Ultra
Jaya Milk Industri TBK dan akan menjalankan operasionalnya yang dapat
mempunyai tujuan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada
perusahaan setiap tahunnya.
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Kinerja keuangan Pada PT. Ultra Jaya
Industri TBK Periode Tahun 2016-2019”.
1.2

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kinerja keuangan pada PT Ultra Jaya Milk Industri
TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi Rasio
Likuiditas ?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan yang pada PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi
Rasio Solvabilitas ?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan pada PT Ultra Jaya Milk Industri
TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi rasio
Aktiva ?
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4. Bagaimanakah kinerja keuangan yang di capai PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selam 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari rasio
Profitabilitas ?
1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada PT.
Ultra Jaya Milk Industri TBK selama empat antara tahun 2016-2019
berdasarkan Rasio Likuiditas
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada PT.
Ultra Jaya Milk Industri TBK selama empat tahun antara tahun 2016 –
2019 berdasarkan Rasio Solvabilitas.
3. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada
PT.Ultra Jaya Milk Industri TBK selama empat tahun antara tahun
2016 – 2019 berdasarkan Rasio Aktiva
4. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada
PT.Ultra Jaya Milk Industri TBK selama emapat tahun antara tahun
2016 – 2019 berdasarkan Rasio Profitabilitas.

1.4

Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat
sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis
Dengan diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan
sumbangsi konseptual dalam perkembangan dunia ilmu ekonomi
khususnya dalam analisi laporan keuangan dan sebagai pembelajaran
dalam penerapan teori yang telah di peroleh dalam masa perkuliahan
dan dapat membandingkan dengan banyaknya realita yang ada di dunia
nyata.
2. Manfaat praktis
a. Bagi si perusahaan, dapat diharapkan penelitian ini akan dapat
menjadi sumber informasi terhadap pengambilan keputusan kepada
perusahaan dalam mengenai analisis kinerja laporan keuangan
b. Bagi si pembaca, adalah sebagai bahan terhadap referensi yang
dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang khusunya program
studi manajemen perbankan dan keuangan mikro.
c. Bagi si penulis, adalah penelitian ini dapat sebagai sumber informasi
terhadap penerapan ilmu menajemen perbankan dan keungan mikro
khusunya mengenai cara menganalisis kinerja laporan keuangan
terhadap perusahaan tersebut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
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2.1

Pengertian Laporan Keuangan
Dalam pemakaian laporan keuangan dapat memerlukan informasi yang
sangat memadai untuk dapat mengevaluasi dalam kekuatan keuangan terhadap
perusahan dan distribusi kepemilikan (pemegang saham). Tujuan yang lainnya
terkait dalam laporan keuangan adalah dapat memberikan informasi yang
sangat membantu memberi gambaran dalam kemampuan untuk dapat
membayar kewajiban yang jatuh tempo, dan memberikan gambaran terhadap
kemampuan untuk mendapatkan tambahan dana dari para investor maupun
kreditor.
Pada awal mulanya laporan keuangan dalam suatu perusahaan hanyalah
sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Selanjutnya laporan
keuangan tidak hanyalah sebagai alat penguji saja akan tetapi sebagai dasar
juga dalam menentukan atau menilai

posisi keuangan pada perusahaan

tersebut. Dalam hasil analisa tersebut dari pihak-pihak yang berkepentingan
dapat menggunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk dapat
mengetahui posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang telah
di capai dalam perusahaan tersebut di perlukan adanya laporan keuangan dari
perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan bentuk yang
paling dasar dalam memahami posisi keunagan menilai kinerja keuangan
perusahaan yang telah lampau dan prospeknya di masa yang akan datang.
Menurut Munawir (2004) mengemukakan bahwa laporan keuangan pada
dasarnya adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat di gunakan dalam
9

alat komunikasi antara data keuangan ataupun aktivitas pada suatu perusahaan

10

dengan pihak yang berkepentingan dengan data ataupun aktivitas dari
perusahaan
Menurut Kasmir (2014) mengemukakan laporan keuangan adalah laporan
yang dapat menunjukkan kondisi dalam keuangan suatu perusahaan pada saat
ini ataupun dalam suatu periode tertentu.
Menurut Harahap (2010) mengemukakan bahwa laporan keuangan
merupakan laporan kondisi keuangan dan hasil usaha pada suatu perusahaan
dalam waktu tertentu ataupun periode tertentu.
Laporan keuangan dapat menggambarkan suatu dampak keuangan dari
transaksi-transaksi dan juga peristiwa lainnya yang dapat di klasifikasikan dari
berbagai kelompok yang besar menurut karakteristik pada ekonominya. Maka
kelompok besar ini merupakan unsur dalam laporan keuangan. Pada unsur
yang berkaitan langsung dengan pengukuran pada posisi keuangannya adalah
kewajiban, aktiva, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan pada
pengukuran kinerja laporan keuangan laba rugi adalah penghasilan dan beban.
Menurut Munawir (2007) laporan keuangan merupakan dua daftar yang
dapat di susun oleh akuntan pada akhir periode pada suatu perusahaan. Kedua
daftar ini adalah daftar neraca ataupun daftar posisi keuangan dan daftar
pendapatan ataupun daftar laba rugi dan yang telah menjadi kebiasaan bagi
perseorangan untuk dapat menambah daftar ketiga yaitu surplus ataupun daftar
laba yang tidak di bagikan (laba yang di tahan).
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Menurut Sofyan

S Harahap (2003) bahwa laporan keuangan adalah

laporan yang dapat menggambarkan pada posisi keuangan dan hasil usaha
pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Mahmud (2009) keuangan pada dasarnya ingin dapat melaporkan
kegiatan-kegiatannya

pada

perusahaan,

kegiatan

investasi,

kegiatan

operasional dan kegiatan pendanaannya. Dan sekaligus dapat mengevaluasi
keberhasilan pada startegi perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.
Di tinjau dari beberapa segi intern pada perusahaan, dalam laporan
keuangan dapat di gunakan untuk berbagi tujuan. Pada data laporan keuangan
yang terutama akan dapat memberikan berbagi informasi bagi si manajemen
sebagai bahan untuk dapat menganalisa dan bahan interprestasi dalam
mengadakan evaluasi terhadap aktivitas pada perusahaan. Laporan keuangan
akan dapat menunjukkan seberapa jauhka efesiensinya pada pelaksanaan
kegiatan serta perkembangan pada perusahaan.
Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian , laporan keuangan
merupakan laporan yang dapat menggambarkan hasil proses akuntansi yang
dapat di gunakan sebagai bahan alat komunikasi antara data keuangan ataupun
aktiva dalam perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan data-data
tersebut.
Menururt Myer, laporan keuangan adalah dua daftar yang dapat di susun
oleh para akuntan selama akhir periode untuk perusahaan. Kedua daftar ini
adalah daftar neraca ataupun daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau
daftar rugi laba.
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Menurut Sofyam Safri Harahap, laporan keuangan merupakan media untuk
dapat menilai prestasi dan kondisi pada ekonomi perusahaan, hasil usaha dalam
perusahaan pada satu periode, arus kas (dana) pada jangka periode tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di Tarik kesimpulan bahwa pada
dasarnya laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, serta laporan
perubahan posisi keuangan. Neraca dapat menggamabarkan dalam jumlah
modal, aktiva dan utang pada perusahaan dalam periode tertentu, sedangkan
perhitungan pada laporan laba rugi dapat memperlihatkan hasil yang ingin di
capai oleh perusahaan beserta dalam biaya yang akan terjadi pada periode
tertentu, dan laporan perubahan modal kerja, laporan sumber, laporan arus kas,
serta penggunaan dana.
Pada laporan keuangan dapat di susun dengan maksud dan tujuan untuk
dapat menyajikan dalam bentuk laporan untuk kemajuan pada perusahaan
secara periodic.

Manajemen tentunya

harus

mengetahui bagaimana

perkembangan keadaan investasi terhadap perusahaan dan hasil-hasil yang di
capai dalam jangka waktu yang telah di amati. Pada dasarnya laporan keuangan
itu sendiri terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan
modal ,di mana neraca itu sendiri dapat menunjukkan jumlah aktiva, modal dan
hutang pada suatu perusahaan dengan tanggal tertentu, sedangkan pada laba
rugi nya dapat memperlihatkan hasil-hasil yang telah di capai dalam
perusahaan di sertakan biaya yang terjadi selama berlangsungnya pada periode
tertentu.
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Dari beberapa pendapat para ahli ekonomi di atas, maka dapat kita
simpulkan bahwa laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi yang dapat menjelaskan ataupun melaporkan dalam kegiatan pada
suatu perusahaan dan sekaligus dapat mengevaluasi keberhasilan strategi pada
perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang ingin di capainya.
2.2 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah untuk dapat menyediakan berbagai
informasi mengenai posisi laporan keuangan dan kinerja suatu entitas yang
sangat bermanfaat bagi sejumlah besar dalam penggunaan pengambilan
keputusan ekonomi dan oleh siapapun yang tidak ada dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan yang khususnya untuk dapat memenuhi kebutuhan
informasi tersebut.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) Tujuan laporan keuangan
adalah
1. Dapat menyediakan berbagi informasi yang menyangkut pada posisi
keuangan, kinerja serta perubahaan posisi keuangan dalam suatu
perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
mengambil keputusan terhadap ekonomi.
2. Laporan keuangan dapat di susun untuk dapat memenuhi kebutuhan
bersama oleh sebagaian besar si pemakainya, yang secara umum dapat
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
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3. Laporan keuangan juga dapat menunjuukan apa yang telah di lakukan oleh
pihak manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya
yang di percayakan kepadanya.
2.3

Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan
Dalam laporan keuangan merupakan hasil dari tindakan pembuatan
ringkasan pada data keuangan perusahaan. Pada laporan keuangan ini dapat di
susun dan di tafsirkan dalam kepentingan manajemen dan pihak-pihak lainnya
yang dapat menaruh perhatian ataupun mempunyai kepentingan pada data
keuangan suatu perusahaan.
Pada laporan keuangan yang dapat di susun guna memberikan beberapa
informasi kepada berbagi pihak yang terdiri dari neraca, laporan bagian yang
di tahan ataupun laporan modal itu sendiri, laporan laba rugi dan laporan
perubahan posisi keuangan ataupun laporan sumber dan penggunaan dana.
Seperti kita ketahui bahwa pada perusahaan dapat memperoleh penghasilan
dari beberapa penjualan barang-barang ataupun jasa-jasa dan dalam
memperoleh penghasilan itu sendiri maka di perlukan biaya-biayanya.
Laporaan rugi labanya dapat menggambarkan berbagai macam-macam sumber
penghasilan dan jenis-jenis biayanya yang dapat di nyatakan pada satuan uang
serta laba aau ruginya yang dapat di alami dalam perusahaan pada periode
tertentu.
Menurut Kasmir (2008) dalam praktiknya secara umum laporan keuangan
yang dapat di susun yaitu :
1. Neraca
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2. Laporan laba rugi
Dalam praktiknya, secara umum laporan keuangan terdiri atas beberapa yaitu :
1. Neraca
Neraca merupakan sebuah laporan yang sistematisnya tentang posisi aktiva,
kewajiban dan ekuitasnya pada perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan
neraca merupakan untuk dapat menggambarkan pada posisi keuangan
perusahaan.
2. Laporan laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan yang dapat mengikhtisarkan
pendapatan dan pengeluaran perusahaan pada satu periode akuntansi, yang
biasanya dalam setiap satu kuartal ataupun satu tahun. Pada dasarnya Laporan
laba rugi dapat mengukur kinerja keuangan dalam perusahaan selama periode
jangka waktu tertentu.
3. Laporan Arus kas
Laporan arus kas yaitu laporan yang dapat menggambarkan penerimaan dan
pengeluaran kas selama satu periode tertentunya. Laporan arus kas dapat
memberikan gambaran penggunaan kas dari tiga bagian aktivitas pada sebuah
perusahaan yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan kas.

4. Laporan Perubahan ekuitas/modal
Laporan perubahan ekuitas/modal merupakan laporan yang dapat menyajikan
perubahan modal karena adanya penambahan dan pengurangan dari laba-rugi
dan transaksi pemilik. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi
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tentang seberapa banyak modal awal yang telah bertambahan ataupun
berkurang selama periode tertentu.
Umumnya pada laporan keuangan yang di buat pada periode satu tahun
buku, bila periode tersebut pembukuannya di mulai 1 januari dan akan
berakhir 31 desember, maka pada laporan keuangannya yang di buat pada
tanggal 31 desember (sesuai dengan tahun takwim). Sedangkan bila periode
pembukuan akan di mulai 1 April sampai pada 31 Maret, maka laporan
keuangan tersebut akan di buat pada tanggal 31 Maret (sesuai dengan tahun
anggaran pemerintah). Sekarang ini telah banyak perusahaan yang dapat
menyajikan dalam bentuk laporan keuangannya secara komperatif, yaitu
dengan cara menyajikan angka-angka dalam dua periode (tahun) buku, adalah
tahun yang akan di laporkan dan tahun sebelumnya.
2.4

Pengertian Kinerja Laporan
Dalam prinsip kinerja dapat di lihat dari siapa yang dapat melakukan
penelitian itu sendiri. Bagi manajemen melihat kontribusi ini yang dapat di
berikan oleh suatu bagian yang tertentu bagi pencapaiannya dengan tujuan
secara keseluruhan. Sedangkan bagi dalam pihak luar manajemennya kinerja
adalah alat ukur pada suatu prestasi yang dapat di capai dalam organisasinya
pada suatu periode tertentu yang merupakan pelaku percerminan tingkat hasil
pada pelaksanaan aktivitas kegiatannya, namun demikian dalam penilaian
kinerja dalam suatu organisasi yang baik dapat di lakukan dengan pihak
manajemen perusahaan di perlukan sebagai dasar dalam penetapan
kebijaksanaan di masa yang mendatang.
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Dalam kinerja keuangan mengindikasikan sebagai mana dalam strategi
perusahaan, implementasi perusahaan, dan segala insiatif pada perusahaan
dapat memperbaiki laba atau keuntungan pada perusahaan. Dengan demikian
dapat kita telusuri serangkaian aktivitas dalam penciptaan nilai tambah
dengan melalui serangkain indicator sebab-akibat yang sangat penting bagi
organisasi. Dari aktivitas rill tersebut sampai dengan aktivitas keuangan, dari
aktvitas opersional sampai dengan aktivitas strategis, dari aktivitas local
sampai dengan aktivitas global, ataupun dari aktivitas bisnis sampai dengan
aktivitas korporasi. Dan para pengambilan keputusan akan mendapatkan
gambaran yang komprensif yang mengenai kinerja beragam pada ativitas
perusahaan, namun akan tetap satu dalam rangkaian strategi yang saling
terkait dengan satu sama lainnya.
Menurut Fahmi (2014) mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan
suatu analisis yang dapat melihat sejauh manakah suatu perusahaan yang
telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan dengan baikndan benar.
Menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran dalam
suatu kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, baik menyangkut
aspek penyaluran dana maupun penghimpun dana yang dapat di ukur dengan
berbagai indicator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.
Menurut Sutrisno (2009) kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat
di capai dalam suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat
mencerminkan tingkat kesehatan dalam perusahaan tersebut.

18

Untuk dapat memutuskan pada suatu badan usaha ataupun perusahaan
dapat memiliki kualitas yang sangat baik maka ada dua penilaian yang paling
dominan yang akan di jadikan acuan untuk dapat melihat badan usaha
ataupun perusahaan tersebut yang telah menjalankan kaidah-kaidah
manajemennya dengan baik. Penilaian ini dapat di lakukan dengan cara
melihat sisi kinerja keuangan dan non keuangannya. Kinerja keuangan dapat
di lihat pada laporan keuangan yang di miliki oleh perusahaan ataupun badan
usaha yang bersangkutan dan dari informasi tersebut dapat di peroleh neraca,
laporan arus kas dan laporan laba rugi.
Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian suatu
keberhasilan pada perusahaan yang dapat di artikan sebagai hasil yang telah
di lakukan. Dan dapat juga di jelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dapat di lakukan untuk melihat sejauh manakah dalam suatu
perusahaan yang telah melaksanakan dengan menggunakan beberapa aturanaturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi 2012).
Menurut Bambang Riyanto (2001) kinerja keuangan adalah mengadakan
suatu interprestasi ataupun analisis terhadap laporan finansial dari perusahaan
tersebut yang bersangkutan.
Dari pengertian kinerja keuangan di atas menurut pendapat para ahli maka
dapat di simpulkan secara sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan
suatu pencapaian pada prsestasi perusahaan dalam suatu periode yang dapat
menggambarkan

kondisi kesehatan keuangan dalam perusahaan dengan

indictor kecukupan modal, lukuidtas dan profitabilitas.
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2.5

Pengukuran kinerja keuangan
Dalam pengukuran kinerja dapat di lakukan dengan menetapkan secara
tegas tindakan tertentu yang sangat di harapkan dan akan di lakukan oleh
para personel. Dalam melakukan suatu pengukuran kinerja untuk dapat
memastikan bahwa personel itu melaksanakan tindakan sebagaimana yang
di harapkan.
Untuk melihat kondisi keuangan dan prestasi pada perusahaan, maka
dapat kita analisi keuangan dengan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak
ukur ini yang sering di pakai adalah rasio keunangan atau indeks, yang dapat
menghubungkan antara dua data keuangan yang satu dengan yang lain.
Analisis dan interprestasi dari berbagi macam-macam rasio ini dapat
memberikan pandangan yang baik tentang kondisi keuangan dan prestasi
terhadap suatu perusahaan bagi para analisis yang ahli dan berpengalaman
di bandingkan dengan analisis yang hanya didasari atas data keuangan yang
sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.
Pengukuran kinerja itu sendiri merupakan tindakan pengukuran yang
mampu di lakukan di berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada
tahap di perusahaan .
Hasil dari pengukuran tersebut dapat kita gunakan sebagai umpan balik
yang dapat memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaa pada suatu
perencanaan dan kondisi saat perusahaan sangat

memerlukan adanya

penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas pada suatu perencanaan dan
pengendalian.
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Dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan terdapat beberapa
metode-metode yang di gunakan. Secara umum metode yang di gunakan
adalah metode menghitung rasio dari data laporan keuangan yang ada pada
perusahaan.
2.6

Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan penguraian dari pos-pos laporan
keuangan yang akan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat
hubungan yang bersifat signifikan ataupun mempunyai makna antara satu
dangan yang lainnya, yaitu data kuantitatif dan non kuantitatif yang
tujuannya untuk dapat mengetahui kondisi keuangan terhadap proses
penghasilan keputusan yang tepat.
Menurut Bactiar dan Nurwahyu (2008) analisis laporan keuangan
merupakan aplikasi dari alat dan teknik analisis pada laporan keuangan yang
bertujuan secara umum dan data yang saling berkaitan untuk

dapat

menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang sangat bermanfaat bagi analisis
bisnis.
Menurut Hanafi dan Halim (2007) analisis laporan keuangan yaitu
menguraikan adanya trend tertentu pada laporan keuangan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa
analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan
untuk memperoleh berbagai macam infomasi yang saling berkaitan dengan
posisi keuangan yang bertujuan untuk dapat mengukur kinerja pada
perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat di jadikan dasar dalam
mengambil keputusan
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Menurut Harahap (2010) mengemukakan bahwa analisis laporan
keuangan merupakan laporan yang merugariakan pos-pos pada laporan
keuangan yang menjadi unit infromasi yang lebih kecil dan dapat melihat
hubungan yang bersifat signifikan atupun mempunyai makna di antara satu
dengan yang lainnya, baik anatara data kuantitafi maupun data non
kuantitatif.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa analisis
laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dapat di lakukan untuk
melihat suatu keadaan keuangan pada perusahaan, bagaimana pencapaian
keberhasilan perusahaan pada masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa yang
akan datang. Analisis laporan keuangan tersebut akan dapat di gunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang sangat
berkepentingan.
2.7

Tujuan Analisis laporan keuangan
Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting
dalam memperoleh informasi sehubungan pada posisi keuangan dan hasilhasil yang telah di capai pada perusahaan yang bersangkutan. Maka data
keuangan tersebut akan lebih berarti di pihak-pihak yang berkepentingan
apabila datanya tersebut dapat di perbandingkan untuk dua periode ataupun
lebih, dan akan di analisa lebih lanjut.
Sehingga dapat di peroleh data yang sangat mendukung keputusan yang
akan di ambil.
Menurut Kasmir (2011) tujuan analisis laporan keuangan yaitu sebagai
berikut :
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1. Untuk dapat mengetahui posisi keuangan pada perusahaan dalam satu
periode tertentu, baik asset, ekuitas, kewajiban, maupun hasil usaha
yang telah di capai dalam beberapa periode.
2. Untuk dapat mengetahui kelemahan-kelemahan apa sajakah yang
menjadi kekurangan pada perusahaan.
3. Untuk dapat mengetahui langkah-langkah perbaikan apa sajakah yang
sangat perlu di lakukan di depannya yang berkaitan dengan posisi
keuangan pada perusahaan saat ini.
4. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen ke depannya
apakah perlu penyegaran atau tidak karenanya sudah di anggap
berhasil atau gagal.
5. Dapat juga di gunakan sebagai pembanding antara perusahan sejenis
tentang hasil yang dapat mereka capai.
2.8

Pengertian Rasio Keuangan
Untuk dapat melakukan analisis rasio keuangan sangat di perlukan
perhitungan rasio keuangan yang dapat mencerminkan berbagai aspek
tertentu. Rasio keuangan ini dapat di hitung dengan berdasarkan angka-angka
yang terdapat dalam neraca, dalam laporan rugi laba, setiap analisis keuangan
biasa saja merumuskan rasio tertentu yang di anggap dapat mencerminkan
aspek tertentu.
Dalam analisis laporan keuangan dalam perusahaan pada dasarnya
merupakan perhitungan rasio untuk dapat menilai bagaimana keadaan
keuangan perusahaan di masa lalu, masa sekarang ini dan di masa yang akan
datang. Ada beberapa cara dapat di gunakan untuk menganalisis pada
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keadaaan keuangan perusahaan, akan tetapi analisis dengan menggunakan
rasio yang merupakan hal paling umum di lakukan di mana hasilnya akan
dapat memberikan pengukuran yang relative dari operasi pada perusahaan.
Rasio keuangan merupakan suatu rasio yang dapat menganalisis
menggunakan laporan keuangan yang di gunakan sebagai alat untuk
mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Menurut Aziz (2015)
rasio keuangan merupakan angka yang dapat di peroleh dari hasil
perbandingan antara pos satu pada laporan keuangan dengan pos lainnya yang
saling berhubungan relevan.
Dalam Praktinya Jenis-jenis atau bentuk-bentuk Rasio Keuangan dapat di
klasifikasikan sebagai berikut :
1. Rasio Likuiditas
Merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan pada
perusahaan dalam memenuhi suatu kewajiban (utang) jangka pendek
menurut Kasmir (2016) rasio likuiditas meliputi:
a) Rasio Lancar
b) Rasio Cepat
c) Rasio Kas
2. Rasio Solvabilitas
Merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan pada perusahaan
untuk dapat membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun
jangka panjang menurut Kasmir (2016) Solvabilitas meliputi antara lain
a) Rasio utang atas modal harta
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b) Rasio utang atas modal
3. Rasio Aktivitas
Merupakan rasio yang dapat menunjukkan sejauh manakah efesiensi
pada perusahaan dalam menggunakan sebuah asset untuk memperoleh
penjualan menurut Sartono (2011) rasio aktivitas meliputi :
a) Perputaran total aktiva
b) Perputaran piutang
c) Perputaran persediaan
4. Rasio Profitabilitas
Merupakan rasio yang mengukur dalam kemampuan pada perusahaan
untuk memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, modal
sendiri ataupun asset menurut Sartono (2011)

rasio Profitabilitas

meliputi :
a) Return on Asset (ROA)
b) Return on Equity (REO)
Tujuan dari Analisi rasio keuangan adalah analisis rasio keuangan
yang dapat menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi
dengan lainnya, dapat memberikan gambaran pada sejarah perusahaan dan
penialaiaan pada posisinya saat ini. Analsis rasio ini juga memungkinkan
manajemen keuangannya memperkirakan pada reaski kreditor dan investor
dapat memberikan pandangan tentang bagaimana dana dapat di peroleh.
2.9 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
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Rangkuman Penelitian
No

1

Nama Peneliti
Dan
Tahun Peneliti

Hasil Penelitian

bahwa kinerja keuangan PT.
Aneka Tambang (Persero) Tbk
UBP
Nikel
Sulawesi
Tenggara yang paling baik
terjadi pada tahun 2009 dan
2012 masuk dalam kategori
sehat dengan predikat AA
dengan total skor 92,14% dan
kinerja keuangan pada tahun
2010 masuk dalam kategori
sehat dengan predikat AA
dengan total skor 91,43%
sedangkan kinerja keuangan
yang paling rendah terjadi pada
tahun
2011
dan
2013
masuk dalam kategori sehat
dengan predikat AA dengan
total skor 90,71%
Analisis Rasio
Hasil penelitian menemukan
Likuidtas ,
bahwa PT. Bank CIMB Niaga,
Solvabilitas Dan
Tbk disimpulkan bawasanya
Rentabilitas untuk
rasio likuiditas PT. Bank CIMB
melihat kinerja
Niaga, Tbk pada tahun 2012keuangan Bank ( studi 2017 selama 6 tahun sebesar
kasus PT. Bank CIMB 16,09%. Jadi bisa disimpulkan
Niaga , TBK periode
dari sisi Quick Ratio selama 6
2012 -2017 )
tahun Bank termasuk kedalam
kategori baik/sehat dan Bank
CIMB
Niaga
dikatakan
baik/sehat dilihat dari sisi Cash
Ratio rata-rata selama 6 tahun
terakhir sebesar 90,5% karena
memenuhi
standar
rasio
ketetapan Bank Indonesia.
Rasio solvabilitas periode
2012-2017 PT. Bank CIMB
Niaga, Tbk dalam keadaan
tidak solvable, karena tidak
mampumenutupi kemungkinan
kegagalan dalam pemberian

Muhmammad Fathul Analisis kinerja
Muin
(2015)
keuangan pada PT.
Aneka Tambang
(Persero) TBK UBP
Nikel Sulawesi
Selatan Tahun 20092013

Novita Sari (2018)
2

Judul Penelitian
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No

Nama Peneliti
Dan
Tahun Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

pembiayaan dan juga dalam
menyangga sejumlah pinjaman
dari nasabah. Rasio solvabilitas
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
pada tahun 2012-2017 adalah
baik/ sehat. Rasio rentabilitas
yang menunjukkan bahwa PT.
Bank CIMB Niaga, Tbk dalam
keadaan tidak baik/ tidak sehat
terlihat dari sisi rasio Interest
Expense Ratio, Cost of Fund
dan Leverage Multiplier yang
mengalami peningkatan.

3

Devi Wahyunu
Lugita (2018)

Analisis kinerja
keuangan pada
koperasi pegawai
republic Indonesia
(KPRI) tradisi
Kabupaten Jember
Tahun Buku 20132017

bahwa, kinerja keuangan KPRI
Tradisi Kabupaten Jember yang
diukur dari rasio likuiditas
yaitu current ratio pada tahun
2013,
2015
dan
2016
menunjukkan kinerja yang
tidak baik, sedangkan pada
tahun
2014
dan
2017
menunjukkan kinerja yang
cukup baik. Ditinjau dari rasio
solvabilitas yaitu debt to asset
ratio dan debt to equity ratio
pada
tahun
2013-2015
menunjukkan kinerja yang
cukup baik, sedangkan pada
tahun
2016
dan
2017
menunjukkan kinerja yang
sangat baik, sedangkan pada
tahun 2015 menunjukkan
kinerja yang cukup baik dan
pada tahun 2016 menunjukkan
kinerja yang baik. Selanjutnya,
berdasarkan rasio net profit
margin yaitu pada tahun 2013,
2014,
2016
dan
2017
menunjukkan kinerja keuangan
yang sangat baik, sedangkan
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No

4

Nama Peneliti
Dan
Tahun Peneliti

Devi Wahyunu
Lugita (2018)

Judul Penelitian

Analisis kinerja
keuangan pada
koperasi pegawai
republic Indonesia
(KPRI) tradisi
Kabupaten Jember
Tahun Buku

Hasil Penelitian

pada tahun 2015 menunjukkan
kinerja yang baik
bahwa, kinerja keuangan KPRI
Tradisi Kabupaten Jember yang
diukur dari rasio likuiditas
yaitu current ratio pada tahun
2013,
2015
dan
2016
menunjukkan kinerja yang
tidak baik, sedangkan pada
tahun
2014
dan
2017
menunjukkan kinerja yang
cukup baik. Ditinjau dari rasio
solvabilitas yaitu debt to asset
ratio dan debt to equity ratio
pada
tahun
2013-2015
menunjukkan kinerja yang
cukup baik, sedangkan pada
tahun
2016
dan
2017
menunjukkan kinerja yang
baik. Ditinjau dari rasio
rentabilitas yaitu return on asset
pada tahun 2013, 2016 dan
2017 menunjukkan kinerja
yang sangat baik, sedangkan
pada tahun 2014 menunjukkan
kinerja yang baik dan pada
tahun 2015 menunjukkan
kinerja yang cukup baik. Rasio
return on equity pada tahun
2013,
2014
dan
2017
menunjukkan kinerja yang
sangat baik, sedangkan pada
tahun 2015 menunjukkan
kinerja yang cukup baik dan
pada tahun 2016 menunjukkan
kinerja yang baik. Selanjutnya,
berdasarkan rasio net profit
margin yaitu pada tahun 2013,
2014,
2016
dan
2017
menunjukkan kinerja keuangan
yang sangat baik, sedangkan
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No

5

Nama Peneliti
Dan
Tahun Peneliti

Rina (2019)

Judul Penelitian

Analisis Rasio
Aktivitas meninlai
kinerja keuangan pada
PT Indofood sukses
makmur TK yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI)

Hasil Penelitian

pada tahun 2015 menunjukkan
kinerja yang baik.
Dari
hasil
perhitungan
diperoleh bahwa analisis rasio
aktivitas denganmenggunakan
perputaran
piutang
dan
perputaran modal kerja pada
PT. Indofood Sukses Makmur
Tbk yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) tahun
2014-2018 telah memenuhi
standar rata-rata artinya kinerja
keuangan perusahaan terbilang
baik. Perputaran persediaan,
perputaran aktiva tetap dan
perputaran total aktiva tidak
memenuhi standar rata-rata
artinya
kinerja
keuangan
perusahaan terbilang tidak
baik.

2.10 Kerangka Pikir
PT.Ultra Jaya Milk Industri TBK merupakan suatu perusahaan yang
berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak pada bidang pembuatan
minuman UHT, di mana pada saat menjalankan usahanya senantiasa
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Maka dengan adanya
perkembangan tersebut maka dalam perusahaan melakukan kinerja
keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
Adapun rasio keuangan yang dapat di pergunakan oleh perusahaan :
Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktvitas, dan rasio profitabilitas.
Hal inilah yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah
kemampuan pada perusahaan dapat membayar utang-utang, kemampuan
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membayar

kewajibannya

serta

kemampuan

pada

perusahaan

menghasilkan profit ataupun keuntungan dari modal yang di milik.
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
PT Ultra Jaya Milk Industry
TBK

HS

Laporan

Rasio Keuangan
1.
2.
3.
4.

Rasio Likuiditas
Rasio Solvabilitas
Rasio Aktivitas
Rasio Profitabilitas

Feedback

Keuangan

Kinerja Keuangan

Rekomendasi (Hasil Penelitian)
2.11 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pikir yang telah di uraikan guna dapat di sajikan
hipotesis sebagai berikut:
1. Diduga bahwa kinerja keuangan yang dicapai PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi
Rasio Likuiditas mengalami kondisi perusahaan sangat baik.
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2. Diduga bahwa kinerja keuangan yang di capai PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi
Rasio Solvabilitas mengalami kondisi perusahaan Tidak sehat .
3. Diduga bahwa kinerja keuangan yang di capai PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selama 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari sisi
rasio Aktiva mengalami kondisi perusahaan tidak efektif.
4. Diduga bahwa kinerja keuangan yang di capai PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK selam 4 tahun antara 2016 – 2019 di lihat dari rasio
Profitabilitas mengalami kondisi perusahaan yang sangat efisien.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bursa
Efek Indonesia yang bertempat Jl. A. P. Pettarani No. 9, Kelurahan Sinri
Jala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun jangka
waktu Penelitian selama 2 bulan terhitung dari bulan januari sampai februari
tahun 2021.
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3.2

Teknik Pegumpulan Data
Untuk penulisan ini, maka penulis dapat mengumpulkan data dan
informasi melalui penelitian dengan metode yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
3.2.1 Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari
berbagai bahan pustaka yang sangat relevan dan berbagai bahan referensi
lain yang dapat berhubungan dengan materi yang akan dikaji
3.2.2 Penelitian Lapangan
Penelitian Lapangan adalah dmana penelitian ini dilakukan secara langsung
atau terjun langsung kelapangan. Dengan cara sebagai berikut:
a) Obeservasi, yaitu pengumpulan data yang dapat dilakukan secara
langsung dalam tempat peneltian dan mengumpulkan data yang akan
diperlukan.

31

b) Wawancara, adalah teknih pengumpulan data dengan cara melakukan
Tanya jawab dengan pimpinan dan para karyawan Bursa Efek
Indonesia (BEI) terkait dengan ketersediaan data penelitian ini
3.3

Jenis Data Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
3.3.1 Jenis Data
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a. Data Kualitatif yaitu data yang dapat diperoleh secara lisan
maupun tulisan.
b. Data Kuantitatif adalah data yang dapat diperoleh dari dalam
perusahaan berupa bentuk angka-angka.
3.3.2 Sumber Data
a. Data Primer
Data yang dapat diperlukan melalui observasi berupa dalam
bentuk hasil pengamatan.
b. Data Sekunder
Data yang dapat diperoleh dalam bentuk infromasi tertulis
maupun dokumentasi serta laporan-laporan.

3.4

Metode Analisis
Penelitian ini dapat menggunakan teknik deskriptif dimana data ang
dapat diperoleh dari lapangan akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat
memberikan data yang sangat sistematis, faktual dan akurat dapat mengenai
suatu permasalahan yang akan dapat diteliti. Tekhik analisis yang sangat
deskriptif yang dapat digunakan untuk dapat menganalisa data yaitu dengan
cara sebagai berikut:
1. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang dapat di gunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka
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pendek dan membandingkan pula kewajiban jangka pendek dengan
sumber daya jangka pendek.
a. Current Rasio

=

b. Quick Rasio

=

c. Cash Rasio

=

aktiva lancar
hutang lancar

x 100%

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝐾𝑎𝑠+𝐸𝑓𝑒𝑘
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

x 100%

x 100%

Adapun standar nilai rasio likuiditas yang dapat di lihat dari tabel berikut:
Tabel 3.1 Standar Likuiditas Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
No
1

Jenis Rasio
Likuiditas
Rasio Lancar

2

Rasio Kas

3

Rasio Cepat

Standar

Predikat

>100%
75% - 99% atau 125%-149%
50% - 74% atau 150% - 174%
<50% atau > 75%
175% - 200%
150% - 174%
125% - 149%
100% - 125%
<100%

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

175% - 200%
150% - 174% atau 225% 249%
125% - 149% atau 250% 274%
< 125% atau > 275%
Sumber : Departemen Perindustrian ( Dari Skripsi Nurdiana 2015)

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik

2. Rasio Solvabilitas yaitu rasio suatu rasio yang dapat mengukur
kamampuan PT. Ultra Jaya Milk Industri untuk dapat memenuhi
kewajiban jangka panjangnya, yang terdiri dari beberapa :
a)

Jangka Panjang
Rasio hutang atau total tota harga = Hutang
x 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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b)

Rasio hutang atau modal

=

Hutang jangka panjang
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑛𝑖𝑟𝑖

x 100%

Adapun standar nilai solvabiitas yang dapat di lihat dari tabel berikut:
Tabel 3.2 Standar Solvabilitas Pada PT Ultra Jaya Milk Industry TBK
No
1

Jenis Rasio Solvabilitas
Rasio hutang atas total harta

2

Rasio hutang atas modal

Standar
25%
17% - 24%
9% - 6%
0 – 9%
>100%
70% - 99%
40% - 69%
0% - 39%

Predikat
Sangat sehat
Cukup sehat
Kurang sehat
Tidak baik
Sangat sehat
Cukup sehat
Kurang sehat
Tidak sehat

Sumber : Departemen Perindustrian (Dalam Skripsi Nurdiana 2015)

3. Aktivitas yaitu rasio yang dapat mengukur sampai seberapa besarkah
efektivitasnya pada perusahaan dalam mengelolah sumber-sumber
danana yang terdiri dari beberapa :
a. Rasio Perputaran aktiva

usaha
= pendapatan
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

Adapun standar nilai rasio aktivitas yang dapat di lihat dari tabel
Table 3.3 Standar Rasio Aktivitas Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
No
1

Jenis rasio Aktivitas
Perputaran Aktiva

Predikat
2 Kali

Sumber : Departemen Perindustrian (Dalam Skripsi Nurdiana 201

4.

Rasio Profitbilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan pada
perusahaan yang memperoleh suatu laba dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva maupun modal sendirinya yang terdiri dari
beberapa:
a)

Return on Asset (ROA)

SHU

= 𝑇𝑜𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 x 100%
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b)

SHU

Return on Equity

= 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 x 100

Table 3.4 Standar Profitabilitas Pada PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK
No
1

Jenis Rasio Profitabilitas
Return on Asset

2

Return on Equity

Standar
>10%
6% - 9%
0% - 5%
<10%
< 21%
10% - 20%
1% - 9%
< 1%

Predikat
Sangat Efisien
Efisien
Cukup efisien
Kurang efisien
Sangat efisien
Efisien
Cukup efisien
Kurang efisien

Sumber Perindustrian ( Dalam Skripsi Nurdiana 2015)

3.5

Definisi Operasional Variabel
Adapun definisi operasional variabelnya penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan merupakan ringkasan pada suatu proses pencatatan,
merupakan suatu ringkasan dalam transaksi-transaki keuangan yang
akan terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
2. Kinerja keuangan merupakan rangkaian dari akrivitas keuangan pada
suatu periode tertentu yang dapat di laporkan dalam laporan keuangan
yang terdiri dari laba rugi dan neraca.
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3. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan
pada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
yang berupa hutang-hutang pendek. Dengan indicator :
a) Rasio lancar (current ratio) merupakaan rasio yang dapat di
gunakan dalam
membayar

mengukur

kewajiban

kemampuan perusahaan untuk

jangka

pendeknya

dengan

cara

menggunakan aktiva lancar yang di milikinya.
b) Rasio cepat (quick ratio) merupakan rasio yang dapat di gunakan
dalam mengukur kemampuan pada perusahaan untuk dapat
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunkan
aktiva yang lebih likuid.
c) Rasio kas (chsh ratio) merupakan suatu kemampuan untuk dapat
membayar utang yang akan segera dipenuhi dengan kas yang
tersedia pada perusahaan dan efek yang akan dapat diuangkan yaitu
akan dapat membandingkan antara kas yang yang dapat pada
perusahaan dengan utang lancar.
4. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan
pada perusahaan untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban baik jangka
pendek maupun jangka panjangnya. Dengan indicator :
a) Rasio utang atas total harta menggambarkan seberapa besarkah
aktiva perusahaan yang di biayai oleh utang ataupun seberapa besar
utang pada perusahaan yang berpengarh terhadap pengelolaan
aktiva.
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b) Rasio utang atas modal menggambarkan sejauh manakah modal
pemiliknya yang dapat menutupi utang-utang kepada para pihak
luar.
5. Rasio aktivitas merupakan rasio yang di gunakan untuk dapat
mengetahui sejauh manakah efisiensi dalam perusahaan yang
berhubungan dengan pengelolaan asset perusahaan untuk dapat
memperoleh penjualan dengan alat ukur :
a. Perputaran total aktiva yang di gunakan untuk mengukur
perputaran dari semua aktiva yang di miliki dalam perusahaan dan
untuk mengukur jumlah penjualan yang dapat di peroleh dari tiaptiap rupiah aktivanya.
b. Perputaran piutang yang bertujuan untuk mengukur likuiditas dan
aktivitas dari piutang pada perusahaan
c. Perputaran persediaan yang dapat di gunakan untuk mengukur
berapa kali dana yang di tanam dalam persediaan yang berputra
pada satu periode
6. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat di gunakan untuk
mengukur tingkat

imbalan atau perolehan (keuntungan), di

bandingkan penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar
kemampuan pada perusahaan untuk memperoleh laba dalam
hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal
sendirinya. Dengan indicator :
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a. Return on Asset (ROA) adalah rasio yang dapat mengukur tingkat
pengambilan dari berbagai bisnis atas seluruh asset yang ada,
ataupun rasio ini dapat menggambarkan efisensi pada dana yang
di gunakan terhadap perusahaan.
b. Return on Equty (ROE) aadalah rasio yang dapat mengukur
kemampuan modal itu sendiri dalam menghasilkan laba bersih
pada perusahaan ataupun ROE usaha yang merupakan
perbandingan antara laba yang tersedia bagi si pemilik modal itu
sendiri di suatu pihak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT Ultra Jaya Milk Indusrti TBK
PT. Ultra Jaya Milk Indusrty TBK sekarang

ini merupakan

perusahaan yang pertama dan

terbesar di Indonesia yang dapat

menghasilkan berbagai macam

produk-produk susu, makanan dan

minuman dalam kemasan aseptik yng tahan lama dengan merek-merek
terkenal Ultra Milk untuk produk susu, Buavita untuk jus buah. Pada saat
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ini, 90% dari semua keseluruhan hasil produk pada perusahaan ini di
pasarkan di seluruh Indonesia, sementara sisanya di eskpor ke neraganegara Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat dan Australia.
Pada awalnya perusahaan ini merupakan perusahan keluarga yang
memproduksi susu yang di pasteurisasi. Seiring dengan perkembagan
perusahaan pemilik perusahaan kemudian membenahi perusahaannya
dengan mengubahn statusnta dari perusahaan perseorangan menjadi
perusahaan berbadan hukum (Persekutuan Komanditer). Pada tanggal 22
Oktober 1968 perusahaan resmi bernama CV Djaja Murni Trading and
Indusrty Company.
Pada tahun 1971, memasuki tahap pertumbuhan dan berubah
menjadinperseoran yaitu PT Ultra Jaya Milk Indurty & Trading Company
(PT Ultra Jaya Milk Indurty Susu dan Persekutuan Dagang). Yaitu
perusahaan yang juga mempelopori pengembangan minuman suci
hama/aseptic untuk memenuhi banyaknya permintaan untuk minuman
refrigeration-free di Indonesia.
39
PT Ultra Jaya sekarag merupakan
salah satu perusahaan yang

terkemuka di Indonesia yang dapat menciptakan minuman suci
hama/aseptik, makanan yang dapat bertahan lama dan produk perusahan
susu untuk para konsumen-konsumen di seluruh negeri, dan juga merupakan
pabrik yang besar di Indonesia yang dapat mengelola keju.
PT Ultra Jaya memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu terletak
pada pusat daerah pedalaman Bandung yang sangat subur akan hasil
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agrikulturnya serta dapat menyediakan suatu sumber yang bermutu dapat
di percaya dan berlimpah, bahan-bahan yang segar, dari susu sampai buahbuahan ropis dan the. Kesegaran bahan-bahan ini dapat diproses melalui
proses temperature yang teramat sangat tinggi/Ultra High Temperature
(UHT) dan terakhir dapat menggunakan metode teknologi kemasan
aseptik/suci hama.
Pada suatu alasan utama untuk dapat menjadi perusahaan yang
sukses akan besar di pasar Indonesia adalah kemampuan untuk dapat
mengantisipasi perusahaan pasar dan permintaan dari sebuah populasi yang
akan makmur dari 200 juta orang dan kemampuan itu

untuk dapat

memberikan reaksi ataupun tanggapan terhadap permintaan dengan akan
keterampilan produk dan strategi pemasaraan.
Hal ini dapat tercermin oleh pertumbuhan Ultra Jaya dari suatu
perusahaan produk tunggal yang akan menjadi suatu distributor di seluruh
Negara lebih dari 60 produk makanan dan minuman. Ini akan meliputi susu
UHT, sari jus buah, jus buah, keju, mentega, the minuman kesehatan, susu
kental manis dan susu bubuk full cream . Sekarang ini, 90 % total volume
produksi pada perusahaan di jual di dalam negeri d seluruh Indonesia,
sisanya dapat di eskpor untuk Negara terbatas seperti Asia, Timur Tengah
, Eropa, Amerika Serikat dan Australia.
PT. Ultra Jaya Milk Industri TBK di dirikan dengan Akta Notaris
No. 8 pada tanggal 2 November 1971 Juncto Akta Perubahan No. 71 tanggal
29 Desember 1971 yang di buat di hadapan Komar Andasasmita, S.H.M
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Notaris di Bandung. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/ 34/21
tamggal 20 Januari 1973, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 1973, Tambahan No. 313.
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974.
Perseroan melakukan Intial Public Offering (IPO) pada tahun 1990
dengan menawarkan beberapa 6.000.000 sahamnya kepada masyarakat.
Tahun 1994 melakukan penawaran umum terbatas ke – 1 (right issue 1)
sebanyaknya 66.020.160 saham. Tahun 1995 membagi 132.040.320 saham
bonus yang berasal dari agio saham. Tahun 1999 melakukan penawaran
umum yang terbatas ke – 2 (right issue II) sebanyak 165.050.400
sahammnya. Dan pada tahun 2004 perseroan telah mampu melakukann
penawaran umum terbatas ke- 3 (right issue III) sebanyak 962.794..000
sahamnya. Maka seluruh saham perseroan yang telah di tempatkan dan di
setor penuh telah dapat di catatkan dan di perdagangkan di Bursa Efek
Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Perseroan ini dapat bergerak pada bidang industry minuman dan
makanan, yaitu berupa mentega (butter), susu kental manis (sweetened
condensed milk), susu bubuk (power milk), dan minuman aseptic yang
dapat di peroses dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dapat
di kemas dalam bentuk karton seperti minuman susu, minuman tradisional,
teh, minuman untuk kesehatan dan sari buah. Perseroan juga dapat
memperoduksi the celup (tea bags) dan konsetrat buahan tropis (tropical
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fruit juice concentrate). Dalam hal melakukan kegiatan usahanya Perseroan
ini dapat melakuka kerja sama degan Morinaga – jepang untuk dapat
memproduksi susu formula. Selain itu juga Perseroan dapat menjalin
hubungan kerjasama dengan Kraft Foods International, Inc USA, dengan
dapat mendirikan sebuah

perusahaan patungan PT Kraft Ultrajaya

Indonesia, perusahaan ini dapat bergerak dalam bidang industry keju.
Kantor pusat dan pabrik Perseroan ini terletak dijalan Cimareme
No.131 di Padalarang. Kabupaten Bandung. Lokasi ini sangatlah strategis
di karenakan terletak di daerah lintasan dan hasil pertanian dan peternakan
sehingga dapat memudahkan perseroan untuk memdapatkan pasokan bahan
baku maupun untuk dapat pengiriman hasil produksinya. Bahan baku susu
murni ini di peroleh dari berbagi ternak sapi yang tergabung dari Koperasi
Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Koperasi Peternak Sapi
Bandung Utara (KPSBU) Lembang, dan Koperasi Unit Desa Lainnya.
Sedangkan bahan baku buah-buahan seperti mangga, jambu, nanas, sirsak
dan lain-lain dapat di peroleh dari petani buah yang tergabung dari Koperasi
Unit Desa yang berada di Jawa, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Buah-buahan lainnya seperti Iychee, grape dan orange masih dapat di
peroleh sebagai impor dari berbagai bentuk konsentrat.
Untuk dapat menjaga kelangsungan pasokan bahan baku ini
perseroan dapat memelihara dan membina hubungan yang baik dengan
pemasok antara lain dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan dari
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berbagi segi teknik, permodalan dan manajemen terkhusunya kepada petani
buah dan peternak sapi.
Yang menjadi Visi dan Misi PT. Ultra Jaya Milk Industri Dan
Trading Company TBK dari Visinya yaitu “Menjadi Perusahaan Industri
Minuman Dan Makanan Yang Terbaik Dan Terbesar Di Indonesia, Dengan
Senantiasa Mengutamakan Kepuasan Konsumen Menjunjung Tinggi
Kepercayaan Para Pemegang Saham Dan Mitra Perusahaan”. Sedangakan
Misinya adalah “ Menjalankan usaha Dengan Di Landasi Kepekaan Yang
Tinggi Untuk Senantiasa Berorientasi Kepada Pasar Atau Konsumen, Dan
Kepekaan Serta Kepedulian Untuk Senantiasa Memperhatikan Lingkungan
Yang Di Lakukan Secara Optimal Agar Dapat Memberikan Nilai Tambah
Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Kepada Para Pemegang Saham.

4.1.2 Struktur Organisasi PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Struktur

organisasi

adalah

kerangka

kerja

yang

dapat

menggambarkan hubungan kerja, tanggung jawab dan wewenang dari
setiap tingkah yang ada di dalam organisasi tersebut. Maka untuk dapat
melaksanakan kegiatannya yang ter arah terhadap pencapaian dari suatu
tujuan organisasi yang telah di tetapkan, sehingga dapat mencapai kerja
sama dan koordinasi usaha di antara setiap unit organisasi dalam mengambil
suatu tindakan maupun mencapai tujuannya. Dalam pencapaian suatu
struktur organisasi yang baik merupakan suatu hal yang paling penting bagi
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perusahaan, karena dengan struktur yang baik dan tepat akan membantu
kelancaran jalannya suatu usaha yang baik dan teratur.
Dengan organisasi yang baik dan tepat dari setiap karyawan akan
ditempatkan sesuai dengan posisi keahlian dari masing-masing staff dan
karyawan. Begitu pun yang dilakukan secara selektif yaitu dengan cara
melihat kemampuan, bakat dan minat para karyawannya.
Utnuk dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dari setiap karyawan
dalam bekerja, perusahaan perlu menyusun dan menerapkan bagan
organisasi yang disertai uraian tugas dan tanggung jawab dilingkungan
perusahaan. Hail ini dilakukan untuk menghindari kerancauan dan
pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing
karyawan
Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry TBK
sebagai berikut:
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Ultra Jaya Milk Industri TBK

adalah
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Sumber : PT Ultra Jaya Milk Industri TBK

4.1.2 Uraian Tugas
Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, berikut dapat di
uraikan tugas dan tanggungjawab di setiap masing-masing bagian yang
telah ada di Perusahaan PT Ultra Jaya Milk Indusrti, yaitu sebagai berikut :
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1. Manajer Umum ( General Manager)
Manajer utama mempunyai wewenang tertinggi peusahaan yang
bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan peusahaan
meliputi memimpin,

mengatur, membimbing dan mengarahkan

organisasi perusahaan, dimana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi
yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan
jaminan system mutu selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Manajer pabrik (Factory Manager)
Manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur
dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan
mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selain
itu pabrik memiliki tugas dan tanggung jawab:
a) Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan manufacturing yang meliputi PPIC, produksi, teknik
purchasing dan gudang untuk memperlancar proses pencapaian
sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
b) Meningkatkan usaha dalam bidang peningkatan mutu produk,
produktifitas kerja dan pengendalian biaya operasional secara
kontinu.
c) Mengatur dan mengendalikan proses manufacturing sesuai dengan
standar yang ditentukan.
3. Supervisor Produksi ( Production Supervisor)
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Supervisor

produksi

bertugas

menyempurnakan

organisasi,

prosedur, dan system keja guna pencapaia dalam semua aspek.
Menyediakan kebutuhan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan
persyaratan.
4. Manajer Teknik ( Manager Technikal)
Bertugas merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan
kegiatan teknik sehingga menjamin kelancaran pperasional mesin
produksi dan sarana penunjang. Membuat perancanaan kerja yang
diselaraskan dengan tujuan manajemen khususnya dalam kegiatan yang
menyangkut teknik, menjaga pelaksanaan perawatan dan perbaikan
mesin.
5. Manajer Gudang (Warehouse Manager)
Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan
kegiatan pergudangan, sehingga tercapai tujuan utamanya, diantaranya
keamanan, keakurasian jumlah dan kebutuhan barang yang dikelola,
dengan melaksanakan system dan prosedur yang telah ditetapkan
manajemen. Menerapkan prosedur kerja, termasuk syarat-syarat,
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk menjaga dan memelihara
semua asset perusahaan berupa asset tetap atau asset tidak tetap. Menjaga
kelancaran dan pelaksanaan semua kegiatan arus transaksi barang
melalui penentuan tata letak gudang serta penunjang tenaga pelaksana,
agar tercapai pemanfaatan fasilitas dan optimalisasi tenaga kerja
6. Supervisor PPIC
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Supervisor ini bertugas merencanakan jadwal produksi dan
mengendalikan pengadaan bahan baku (Raw Material)/RM dan barang
jadi (Finish Good)/FG. Merencakan kedatangan RM untuk menunjang
kelancaran proses produksi sesuai jadwal yang telah dibuat. Membuat
jadwal produksi berdasarkan Confirmed Weekly Order (CWO) yang
diterima. Memantau tingkat persediaan dari gudang RM maupun FG
sehingga standart dan persediaan penyangga tetap terjaga.
7. Manajer Pengembangan dan Pengawasan Mutu Produk (Branch Process
Deveopment and Quality Manager).
a) Manajer PDQC bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa
bahan

analisa

kualitas

produksi,

bertanggung

jawab

atas

kelengkapan laboratorium untuk analisa dan pengembangan produk.
Selain itu BPDQC bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan
semua

kegiatan

departemen

PDQC

dalam

aspek

proses

pengendalian mutu untuk menjamin kelangsungan aktifitas
perusahaan.
b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GLP dan kalibrasi di
laboratorium serta GNP dan HACCP diproses produksi.
c) Mengendalikan semua kegiatan pengendalian mutu pada proses
awal pengawasan mutu dan hasil pengawasan serta pengembangan
produk.
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d) Mengatur dan merencanakan kerja, kebutuhan kerja tenaga kerja,
alat bantu dan fasilitas kerja selama masih dalam batas-batas standart
baku yang diselaraskan dengan rencana manajemen.
e) Menilai/mengevaluasi kerja staff departemen PDQC.
8. Supervisor Pengawasan Mutu Proses (Quality Control Process Spv)
Supervisor pengawasan mutu proses bertugas membantu BPDQC
dalam hal system pengeendalian mutu proses produksi. Memantau dan
mengendalikan kualitas proses produksi dan produk jadi, sesuai standar
mutu yang ditetapkan. Memntau pekerjaan QC process Spv & bagian
administrasi melakukan perbaikan mutu dan cost peralatan untuk
kebutuhan analisis.
9. Supervisor Pengawasan Mutu Bahan Baku/Produk Jadi (Quality
Control Raw Material/Finished Good Spv)
Supervisor pengawasan mutu bahan baku/barang jadi bertugas
membantu BPDQC dalam hal pengendalian mutu RM dan RG serta
pengembangan proses prouksi pengawasan secara langsung terhadap
proses Incoming Quality Control (IQC), Outgoing Quality Control
(OQC) yang meliputi koordinasi QC Field RM dan FG serta
pelaksanaan penerbitan hasil analisis IQC dan OQC sehingga aktivitas
kerja bias berjalan dengan lancar. Melakukan koordinasi tugas IQ RM
dan FG, OQC RM dan FG serta mengenbankan proses. Menjaga
kelancaran tugas penerimaan RM/FG. Mengawasi pelaksaan GMP
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HACCP dan SOP pada pergudangan. Mewakili BPDQC jika tidak ad.
Memantau, mengevaluasi standar mutu yang telah di tetapkan.
10. Manaajer Keuangan (Finance and Accounting Manager)
Manajer Keuangan bertugas dan bertanggungjawab merencanakan,
menyiapkan budget dan planning (AOP) untuk menentukan tujuan yang
harus di capai. Meonitor kegitan operasional dalam hal aspek financial
supaya sejalan dengan memonitor kegiatan operasional dalam hal aspek
financial supaya sejalan dengan AOP. Menandatangani bank
instrument (cek, transfer bank) sesuai dengan batasan yang ditetapkan
perusahaan. Verifikasi setiap pengeluaran biaya ataupun pembelian
asset dan penggunaan dana lainnya sesuai dengan batasan yang
ditetapkan oleh perusahaan. Menetapkan pelaksanaan system system
dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan.
11. Manajer Personalia (Branch Personnerl Manager)
Manajemen

personalia

memiliki

fungsi

merencanakan,

mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan personalia
yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian,
keamanan, kehumasan dan pelayanan umum untuk mendukung proses
pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Selain itu manajer pesonalia memiliki tugas dan tanggung
jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk mencapai
ketenangan industrial (ketenangan keja dan ketenangan usaha)
dilingkungan perusahaan.
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12. Manajer Pemasaan (Area Sales and Promotion Manager)
Manajer Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan
tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan
dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan
promosi, serta membuat rencana penjualan dan permintaan produk
13. Puchasing Office
Puchasing memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan dan
memelihara prosedur pembeliaan untuk mengendalikan aktifitas
pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen
dikirim ke pemasok dan memilih serta mengevaluasi pemasok yang
telah ditetapkan
4.2

Penyajian Hasil Data
4.2.1 Data Kinerja Keuangan
Dalam upaya yang di lakukan oleh setiap PT Ultra Jaya Milk
Indusrty dapat mempertahankan kontinutis atas kelangsungan hidup dari
setiap usahanya yang di kelola adalah kinerja keuangan. Masalah kinerja
kauangannya merupakan bagian yang sangat terpenting, sebab dengan
adanya kinerja keuangan maka pihak Perusahaan Ultra Jaya dapat
membiayai setiap aktivitas usaha yang di kelolanya, oleh karna itu perlunya
menganalisis kinerja keuangan untuk dapat mempertahankan kontinuti dari
setiap usaha yang di kelola.
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Kinerja keuangan adalah gambaran dari setiap hasil ekonomi yang
dapat di rubah oleh setiap Ultra Jaya Milk pada periode waktu tertentu yang
melalui aktivitas dapat menghasilkan kinerja keuangan yang secara efektif
dan efisien. Sebelum di lakukan analisis kinerja keuangan, maka terlebih
dahulu akan dapat di sajikan bentuk laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK yang dapat di lihat pada table adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perkembangan Kas, Persediaan, Jumlah asset lancar, jumlah asset tidak lancar,
jumlah liabilitas lancar, jumlah liabilitas tidak lancar dan jumlah ekuitas
Tahun 2016 – 2019
Uraian
Kas
Persediaan
Jumlah Asset Lancar
Jumlah Asset Tidak Lancar
Jumlah Liabilitas Lancar
Jumlah Liabilitas tidak Lancar

2016
1.521.372
760.534
2.874.822
1.364.378
593.526
156.441

2017
2.120.400
682.624
3.439.990
1.746.950
820.625
978.185

2018
1.44.310
708.773
3.793.521
2.762.350
635.161
145.754

2019
2.040.591
987.927
3.716.641
2.891.781
836.314
116.696
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Jumlah Ekuitas
3.489.233
5.186.940
4.774.956
Sumber data : Data diolah, Neraca PT Ultra Jaya Milk Industri TBK

5.655.139

Dari hasil table di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pada kas,
persediaan jumlah asset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah liabilitas lancar,
jumlah liabilitas tidak lancar, dan ekuitas mengalami peningkatan setiap tahunnya,
yaitu pada kas tahun 2016 mengalami kenaikan begitu juga pada tahun 2017
mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2018 kasnya menurun, akan tetapi
pada tahun 2019 kasnya meningkat. Selanjutnya persediaan pada tahun 2016
meningkat akan tetapi pada tahun 2017 persediaannya menurun, pada tahun 2018
persediaan meningkat begitu juga pada tahun 2019 persediaan meningkat.
Selanjutnya Jumlah Asset Lancar pada tahun 2016 meningkat begitu juga pada
tahun 2017 Jumlah Asset Lancar meningkat, pada tahun 2018 Jumlah Asset
Lancarnya juga meningkat akan tetapi pada tahun 2019 Jumlah Asset Lancar
menurun. Selanjutnya Jumlah Asset Tidak Lancar pada tahun 2016 meningkat
begitu juga pada tahun 2017 Jumlah Asset Tidak Lancar meningkat, pada tahun
2018 dan 2019 Jumlah Asset Tidak Lancar juga sama-sama meningkat. Selanjutnya
Jumlah Liabilitas Lancar pada tahun 2016 meningkat begitu juga pada tahun 2017
Jumlah Liabilitas Lancar meningakt akan tetapi pada tahun 2018 Jumlah Liabilitas
Lancar menurun dan pada tahun 2019 Jumlah Liabilitas Lancar meningkat.
Selanjutnya Jumlah Liabilitas Tidak Lancar pada tahun 2016 meningkat begitu juga
pada tahun 2017 Jumlah Liabilitas Tidak Lancar meningkat akan tetapi pada tahun
2018 dan 2019 Jumlah Liabilitas Tidak Lancar menurun. Selanjutnya Jumlah
Ekuitas atau Modal pada tahun 2016 meningkat begitu juga dengan tahun 2017
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Jumlah Ekuitas meningkat akan tetapi pada tahun 2018 Jumlah Ekuitasnya
menurun dan pada tahun 2019 Jumlah Ekuitasnya meningkat.
Tabel 4.2
Perkembangan Penjualan dan Sisa hasil usaha
Tahun 2016 – 2019
Uraian
Penjualan
Sisa Hasil Usaha (SHU)

2016
4.685.988
709.826

2017
4.879.559
711.681

2018
5.472.882
701.607

2019
6.241.419
1.035.865

Sumber data : Data diolah, Laporan Rugi Laba PT Ultra Jaya Milk Industri TBK

Dari table di atas maka dapat kita simpulkan bahwa penjualan dan sisa hasil usaha
(SHU) mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada penjualan tahun 2016
mengalami keniakan, pada tahun 2017 penjualannya juga meningkat pesat , tahun
2018 penjualannya mengalami peningkatan yang tinggi dan tahun 2019
penjualannya pun meningkat dan tidak ada sama sekali menurun dalam
penjualannya. Selanjutnya pada Sisa Hasil Usaha pada tahun 2016 meningkat
begitu juga pada tahun 2017 Sisa Hasil Usaha meningkat akan tetapi pada tahun
2018 Sisa Hasil Usahanya menurun, tetapi pada tahun 2019 Sisa Hasil Usaha nya
meningkat.

4.2.2 Analisis Kinerja Keuangan
Dalam hubungannya dengan uraian di atas tersebut maka dapat di
lakukan analisis rasio yaitu sebagai berikut :
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan suatu rasio yang bertujuan untuk dapat
mengukur kemampuan dalam suatu PT Ultra Jaya Milk Industri untuk
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memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehinggga pembahasan ini
maka rasio likuiditas yng terdiri dari rasio lancar, rasio kas dan rasio
cepat. Adapun beberapa analisis rasio likuiditas pada PT Ultra Jaya
Milk Industri adalah sebagai berikut :
a. Rasio Lancar (current ratio)
Rasio lancar yang di maksudkan adalah rasio yang untuk membayar
utang yang segera mungkin harus dapat di penuhi dengan aktiva lancar.
Sehingga rasio lancar untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
dapat di tentukan sebagai beikut :
Rasio Lancar

=

Rasio lancar 2016

=

aktiva lancar
hutang lancar

2.874.822
593.526

x 100%

x 100%

= 484 %

Dari hasil analisis rasio lancar yang dapat di artikan bahwa setiap 1 Rp.
Utang lancar dapat di jamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 4,84 atau
484 %.
Rasio Lancar

Rasio Lancar 2017

=

=

aktiva lancar
hutang lancar

3.439.990
820.625

x 100%

x 100%

= 419%

Dari hasil analisis rasio lancar yang dapat di artikan bahwa setiap Rp 1.
Utang lancar dapat di jamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 4,19 atau 419
%
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Rasio Lancar

=

Rasio Lancar 2018

=

aktiva lancar
hutang lancar

2.793.521

x 100%

x 100

635.161

= 440%
Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan di atas dapat di artikan
bahwa setiap Rp 1 utang lancar dapat di jamin oleh aktiva lancar
sebesar Rp 4,40 atau 440%.
Rasio Lancar

=

Rasio Lancar 2019

=

aktiva lancar
hutang lancar

x 100

3.716.641
836.314

x 100%

= 444 %

Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan di atas dapat di artika
bahwa setiap Rp 1. Utang lancar dapat di jamin oleh aktiva lancar
sebesar Rp 4,44 atau 444%.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Lancar pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2016- 2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Aktiva Lancar
2.874.822
3.439.990
2.793.521
3.716.641

Sumber : Hasil Olahan Data

Utang Lancar
593.526
820.625
635.161
836.314

Rasio Lancar
484
419
439
444

Predikat
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
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Berdasarkan hasil table di atas perhitungan rasio lancar tahun 2016 – 2019
, bahwa dalam tahun 2016 rasio lancar meningkat, dan tahun 2017 rasio
lancarnya menurun akan tetapi pada tahun 2018 rasio lancarnya meningkat
dan tahun 2019 rasio lancarnya meningkat pesat.
b. Rasio kas (cash ratio)

Rasio cash pada umumnya adalah rasio yang

di gunakan untuk

mengukur PT Ultra Jaya Milk Industri yang dapat membayar utang segera
mungkin harus di penuhi dengan kas yang tersedia. Sehingga rasio kas
dapat menghitung untuk tahun 2016 -2019 sebagai berikut :
Rasio kas

=

Rasio kas 2016

=

kas
utang lancar

1.521.372
593.526

x 100%

x 100%

= 257 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita artikan bahwa setiap Rp 1.
Utang lancar dapat di jamin dengan kas sebesar Rp 2,57 atau 257%
Rasio kas

=

Rasio kas 2017

=

kas
utang lancar

2.120.400
820.652

x 100%

x 100%

= 258 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita artikan bahwa setiap Rp 1.
Utang lancar dapat di jamin dengan kas sebesar Rp 2,58 atau 258%
Rasio kas

=

kas
utang lancar

x 100

58

Rasio kas 2018

=

1.444.310
635.161

x 100%

= 227%
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat di artikan bahwa setiap Rp 1.
Utang lancar dapat di jamin dengan kas sebesar Rp 2,27 atau 227%
Rasio kas

=

Rasio kas 2019

=

kas
utang lancar

2.040.591
836.314

x 100
x 100%

= 244

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita artikan bahwa setiap Rp 1.
Utang lancar dapat di jamin dengan kas sebesar Rp 2,44 atau 244 %
Table 4.4
Hasil Perhitungan Rasio Kas Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2016 - 2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Kas
1.521.372
2.120.400
1.444.310
2.040.591

Utang Lancar
593.526
820.625
635.161
836.314

Rasio Kas
256
258
227
244

Predikat
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik

Sumber : Hasil olah data

Dari hasil perhitungan table di atas rasio kas meningkat karena jumlah kas
yag tersedia meningkat , dikarenakan pada tahun 2016 rasio kas meningkat
, dan tahun 2017 rasio kasnya juga meningkat, tetapi pada tahun 2018 rasio
kas menurun di sebabkan karena jumlah kas yang disediakan mengalami
penurunan. Akan tetapi pada tahun 2019 rasio kasnya meningkat.
c. Rasio cepat
Rasio cepat merupakan rasio yang dapat menghitung kemampuan PT
Ultra Jaya Milk Industri TBK dalam membayar kewajiban-kewajibannya
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ataupun utang lancarnya dengan aktiva yang lebih likuid. Sehingga raso
cepat dpat menghitung untuk tahun 2016-2019 yaitu sebagai berikut :
Rasio cepat

=

Rasio cepat 2016

=

Aktiva Lancar−Persediaan
utang lancar

2.874.822−760.534
593.526

x 100%

x 100%

= 356%
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp.
1 utang lancar dapat di jamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 3,56 oatau
356%.
Rasio cepat

=

Rasio cepat 2017

=

Aktiva Lancar−Persediaan
utang lancar

3.439.990−682.624
820.625

x 100%

x 100%

= 336 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp
. 1 utang lancar dapat di jamin dengan aktiva yang lebih likuid sebesar
Rp 3,36 atau 336%
Rasio cepat

=

Rasio cepat 2018

=

Aktiva Lancar−Persediaan
utang lancar

2.793.521−708.773
635.161

x 100%

x 100%

= 328, %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp.
1 utang lancar dapat di jamin dengan aktiva yang lebih likuid sebesar Rp
3,28 atau 328, %
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Rasio cepat

=

Rasio cepat 2019

=

Aktiva Lancar−Persediaan
utang lancar

3.716.641−987.927
836.314

x 100%

x 100%

= 326%
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp.
1 Utang lancar dapat di jamin oleh aktiva yang lebih likuid adalah Rp 3,26
atau 326%.
Table 4 .5
Hasil perhitungan Rasio Cepat PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2016 – 2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Aktiva
Lancar
2.874.822
3.439.990
2.793.521
3.716.641

Persediaan
760.534
682.624
708.773
987.927

utang
Lancar

Rasio
Cepat

593.526
820.625
635.161
836.27

356
336
328
326

Predikat
Kurang baik
Kurang baik
Kurang baik
Kurang baik

Sumber : Hasil olahan data
Dari hasil perhitungan rasio cepat pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
dalam tahun 2016 – 2019 yaitu menunjukkan bahwa untuk tahun 2016
rasio cepatnya meningkat, sedangkan pada tahun 2017 rasio cepatnya
menurun, selanjutnya pada tahun 2018 rasio cepatnya kembali juga
menurun, akan tetapi pada tahun 2019 rasio cepatnya kembali meningkat
dikarenakan jumlah aktiva lancarnya meningkat.
2. Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur sampai sejauh
manakah aktiva pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK dapat di biayai
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dengan utang. Adapun jenis – jenis rasio solvabilitas yaitu sebagai
berikut :
a. Rasio utang atas total harta
Rasio total utang terhadap total aktiva yang di maksud adalaj untuk dapat
mengukur seberapa besar bagian dari keseluruhan dana yang dapat di
belanjai oleh hutang. Sehingga rasio total hutang terhadap aktiva dapat
di hitung sebagai berikut :
Rasio total utang

=

Rasio total utang 2016

=

Hutang Jangka Panjang
Total Aktiva

156.441
4.239.200

x 100%

x 100%

= 36,90 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp
. 1 utang dapat di jamin oleh aktiva adalah 0,0369 atau 3,69 %
Rasio total utang

=

Rasio total utang 2017

=

Hutang Jangka Panjang
Total Aktiva

157.560
5.186.940

x 100%

x 100%

= 3,04 %.
Hasil dari perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp.
1 utang dapat di jamin oleh aktiva adalah 0,0303 atau 3,04 %
Rasio total utang

=

Rasio total utang 2018

=

Hutang Jangka Panjang
Total Aktiva

145.754
5.555.871

= 2,62%

x 100%

x 100%
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Hasil dari perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bawah setiap Rp.
1 utang dapat di jamin oleh aktiva adalah 0,0262 atau 2,62 % .
Rasio total utang

=

Rasio total utang 2019

=

Hutang Jangka Panjang
Total Aktiva

116.969
6.608.422

x 100%

x 100%

= 1,77 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp.
1 utang dapat di jamin oleh aktiva adalah 0,0176 atau 1,77%
Table 4.6
Hasil perhitungan Rasio utang terhadap total harta
Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Hutang Jangka
panjang
156.441
157.560
145.754
116.969

Total
Aktiva
4.239.200
5.186.940
5.555.871
6.608.422

Rasio utang
Atas harta
3,69
3,04
2,62
1,77

Predikat
Tidak sehat
Tidak sehat
Tidak sehat
Tidak sehat

Sumber : Hasil olahan data

Dari hasil perhitungan table di atas rasio utang atas aktiva pada PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK dalam tahun 2016-2019 yaitu menunjukkan bahwa
untuk tahun 2016 rasio utang atas aktiva meningkat , akan tetapi pada tahun
2017 rasio utang atas aktiva menurun, selanjutnya pada tahun 2018 rasio
utang atas aktiva kembali menurun , dan pada tahun 2019 juga rasio utang
atas aktiva juga kembali menurun.
b. Rasio Utang atas modal

Rasio utang atas modal merupakan rasio yang dapat mengukur berapa besar
bagian utang jangka panjang yang terdapat didalam modal jangka panjang
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pada perusahaan, sehingga rasio utang jangka panjang terhadap modal
untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat di hitung menggunakan rumus
:
Rasio utang atas modal

=

Rasio utang atas modal 2016

=

Hutang Jangka Panjang
modal sendiri

154.441
3.489.233

x100%

x 100%

= 4,5 %

Dari hasil perhitungan di tas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp. 1
utang dapat di jamin oleh modal adalah 0,044 atau 4,5 %
Rasio utang atas modal

=

Rasio utang atas modal 2017

=

Hutang Jangka Panjang
modal sendiri

157.560
4.208.755

x 100%

x 100

= 3,7 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp. 1
utang dapat di jamin oleh modal sebesar 0,037 atau 37,43 %.
Rasio utang atas modal

=

Rasio utang atas modal 2018

=

Hutang Jangka Panjang
modal sendiri

145.754
4.774.956

x 100%

x 100%

= 3,2%

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp .1
utang dapat di jamin oleh modal sebesar 0,030 atau 3,2 %.
Rasio utang atas modal

=

Hutang Jangka Panjang
modal sendiri

x 100%
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Rasio utang atas modal 2019

=

116.969
5.655.139

x 100

= 2,1%
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp. 1
utang dapat di jamin oleh modal sebesar 0,020 atau 2,1 %
Table 4.7
Hasil perhitungan Rasio hutang atas modal
Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun

Hutang
Jangka panjang

2016
2017
2018
2019

156.441
157.560
145.754
116.969

Total
Modal

Rasio utang
Atas modal

3.489.233
4.208.755
4.774.956
5.655.139

4,5
3,7
3,2
2.1

Predikat
Tidak sehat
Tidak sehat
Tidak sehat
Tidak sehat

Sumber : Hasil olahan data

Dari hasil perhitungan di atas rasio utang atas modal pada PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK selama periode 2016-2019 , yaitu menunjukkan
bahwa pada tahun 2016 rasio utang atas modal meningkat, akan tetapi
pada tahun 2017 rasio utang atas modal menurun, selanjutnya pada
tahun 2018 rasio utang atas modal kembali menurun dan tahun 2019
rasio utang atas modal kembali juga menurun.
3.

Rasio Aktivitas

Rasio

aktivitas merupakan suatu rasio yang dapat mengukur

seberapa efektivits pada perusahaan dalam mengerjakan sumber
dananya. Sehingga rasio aktivitas untuk tahun 2016 sampai dengan
2019 dapat di hitung menggunakan rumus sebagai berikut :
Rasio perputaran aktiva =

pendapatan usaha
Total Aktiva

65

Rasio perputaran aktiva 2016

=

888.987
4.239.200

= 0,21
Dari hasil perhitungan di atas bahwa dapat kita simpulkan dana yang
dapat tertanam di dalam keseluruhan aktiva rata-rata pada 1 tahun dapat
berputar sebesar 0,21 kali atau dengan kata lain dalam setiap nilai
rupiah aktiva selama setahun mengahasilkan revenue adala 0,21.
Rasio perputaran aktiva

=

Rasio perputaran aktiva 2017

=

pendapatan usaha
Total Aktiva

959.334
5.186.940

= 0,18
Dari hasil perhitungan di atas bahwa dapat kita simpulkan dana yang
dapat tertanam di dalam keseluruhan aktiva rata- rata pada 1 tahun
dapat berputar sebesar 0,18 x atau dengan hal lain dalam setiap nilai
rupiah aktiva selama setahun menghasilkan revenue adalah 0,18
Rasio perputaran aktiva

=

Rasio perputaran aktiva 2018

=

pendapatan usaha
Total Aktiva

892.565
5.555.871

= 0,16.
Dari hasil perhitungan di atas bahwa dapat kita simpulkan adalah dana
yang dapat tertanam di dalam keseluruhan aktiva rata-rata pada 1 tahun
dapat berputar sebesar 0,16 x atau dengan hal lain nilai rupiah aktiva
selama setahun menghasilkan revenue adalah 0,16.
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Rasio perputaran aktiva

=

Rasio perputaran aktiva 2019

=

pendapatan usaha
Total Aktiva

1.264.394
6.608.422

= 0,19
Dari hasil perhitungan di atas bahwa dapat kita simpulkan adalah dana
yang dapat tertanam di dalam keseluruhan aktiva rata-rata pada 1 tahun
dapat berputar sebesar 0,19 x atau dengan hal lain nilai rupiah aktiva
selama setahun menghasilkan revenue adalah 0,19

Table 4.8
Hasil perhitungan Rasio perputaran aktiva
Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Pendapatan
Usaha
888.987
959.334
892.565
1.264.349

Total
Aktiva
4.239.200
5.186.940
5.555.871
6.608.422

Perputaran
Aktiva
0,21
0,18
0,16
0,19

Predikat
Tidak efektif
Tidak efektif
Tidak efektif
Tidak efektif

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan table di atas hasil perhitungan rasio perputaran
aktiva pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016 – 2019 yaitu
menunjukkan bahwa untuk tahun 2016 meningkat karena total aktiva
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meningkat, sedangkan pada tahun 2017 menurun, karena adanya
peningkatan total aktiva, begitu juga dengan tahun 2018 menurun
karena adanya peningkatan total aktiva, akan tetapi pada tahun 2019
meningkat.
4. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur hasil
akhir dari sejumlah keputusan mengenai laba atau keuntungan operasional.
Sehingga rasio profitabilitas data di hitung yaitu sebagai berikut :
a.

Return on Aset (ROA)

Rasio ini dapat mengukur SHU atau sisa hasil usaha yang di peroleh dari
total keseluruahan aktiva dalam perusahaan . Dengan rumus :
Return on aset (ROA)

=

Return on aset (ROA) 2016 =

SHU
Total Aktiva

709.826

𝑥 100 %

𝑥 100

4.239.200

= 16,74 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita di simpulkan bahwa setiap
aktiva yang ingin di investasikan Rp. 1 dapat menghasilkan SHU atau sisa
hasil usaha adalah 0,1674 atau 16,74%.
Return on aset (ROA)

=

Return on aset (ROA) 2017 =

SHU
Total Aktiva
711.681
5.186.940

= 13,72 %

𝑥 100 %

𝑥 100
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Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita di simpulkan bahwa setiap
aktiva yng ingin di investasikan Rp. 1 dapat menghasilkan SHU atau sisa
hasil usaha adalah 0,1372 atau 13,72 %.
Return on aset (ROA)

=

Return on aset (ROA) 2018 =

SHU
Total Aktiva
701.607
5.555.871

𝑥 100 %

𝑥 100 %

= 12,62 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita di simpulkan bahwa setiap
aktiva yng ingin di investasikan Rp. 1 dapat menghasilkan SHU atau sisa
hasil usaha adalah 0,1262 atau 12,62%.
Return on aset (ROA)

=

Return on aset (ROA) 2019 =

SHU
Total Aktiva
1.035.865
6.608.422

𝑥 100 %

𝑥 100 %

= 15,67%
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita di simpulkan bahwa setiap
aktiva yng ingin di investasikan Rp. 1 dapat menghasilkan SHU atau sisa
hasil usaha adalah 0,1567 atau 15,67%.
Table 4.9
Hasil perhitungan Return on aset (ROA)
Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun

SHU

Total
Aktiva

ROA

Predikat

2016
2017
2018
2019

709.826
711.681
701.607
1.035.865

4.239.200
5.186,490
5.555.871
6.608.422

16,74
13,72
12.62
15,67

Sangat efisien
Sangat efisien
Sangat efisien
Sangat efisien
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Sumber : Hasil olahan dat

Dari hasil perhitungan table di atas rasio return on aset (ROA) pada
tahun

2016 rasio ROA meningkat , selanjutnya pada tahun 2017 rasio

ROA menurun, sedangkan pada tahun

2018 rasio ROa kembali

menurun , akan tetapi pada tahun 2019 rasio roa meningkat karena
adanya peningkatan sisa hasil usaha (SHU) dan pedapatan usahanya pun
juga meningkat pada tahun 2019.
b. Rasio in Equity (ROE)
Return on Equity merupakan rasio yang dapat mengukur Sisa hasil
usaha yang dapat di peroleh dari modal sendiri, dapat di hitung sebagai
berikut :
Return on Equity (ROE)

=

Return on Equity (ROE) 2016

=

SHU
modal sendiri

709.826
3.489.233

𝑥 100 %

𝑥 100

%

= 20,34 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap
Rp. 1 modal sendiri dapat menghasilkan sisa hasil usaha adalah 0,2034
atau 20,34 %
SHU

Return on Equity (ROE)

=

Return on Equity (ROE) 2017

=

modal sendiri
711.681
4.208.755

= 16,91 %

𝑥 100 %

𝑥 100 %
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Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap
Rp. 1 modal sendiri dapat menghasilkan sisa hasil usaha adalah 0,1691
16,91%
Return on Equity (ROE)

=

Return on Equity (ROE) 2018

=

SHU
modal sendiri
701.607
4.774.956

𝑥 100 %

𝑥 100 %

= 14,69 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap
Rp. 1 modal sendiri dapat menghasilkan sisa hasil usaha adalah 0,1469
atau 14,69 %
SHU

Return on Equity (ROE)

=

Return on Equity (ROE) 2019

=

modal sendiri
1.035.865
5.655.139

𝑥 100 %

𝑥 100 %

= 18,31 %
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap
Rp. 1 modal sendiri dapat menghasilkan sisa hasil usaha adalah 0,1831
atau 18,31%
Tabel 4.10
Hasil perhitungan Return on Equity (ROE)
Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK tahun 2016-2019
Tahun

SHU

2016
2017
2018
2019

709.826
711.681
701.607
1.035.865

Sumber : Hasil olahan data

Pendapatan
Usaha
3.489.233
4.208.755
4.774.956
5.655.139

ROA
20,34
16,91
14,69
18,31

Predikat
Efisien
Efisien
Efisien
Efisien
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Dari hasil perhitungan table di atas Rasio Return on Equity (ROE)
pada tahun 2016 meningkat, selanjutnya pada rahun 2017 Rasio return
on Equity menurun, pada tahun beikutnya tahun 2018 Rasio Return on
Equity juga kembali menurun akan tetapi pada tahun 2019 Rasio Return
on Equity kembali meningkat di sebabkan karena peningkatan pendapat
usaha nya meningkat di tahun 2019
4.3

Pembahasan
Dalam berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan melalui pendekatan
rasio keuangan dengan dapat menggunakan time series dari tahun 2016
samapi dengan tahun 2019, maka akan dapat di sajikan data denga hasil
perhitungan rasio keuangan dalam tahun 2016 sampai dengan 2019 yang
akan di lohat melalui table sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2016 – 2019
Jenis kinerja keuangan
A. Rasio Likuiditas
1. Rasio Lancar
2. Rasio kas
3. Rasio cepat
B. Rasio Solvabilitas
1. Rasio Hutang atas
Total Harta
2. Rasio Hutang atas
Modal
C. Rasio Aktivitas
1. Perputaran aktiva
D. Rasio Profitabilitas
1. Return on Aset
(ROA)

2016

2017

2018

2019

Kreteria

484
256
356

419
258
336

440
227
208

444
243
326

Sangat baik
Sangat baik
Kurang baik

3,69

3,04

2,62

1,77

Tidak sehat

4,5

3,7

3,2

2,1

Tidak sehat

0,21

0,18

0,16

0,19

Tidak efektif

16,74
20,34

13,72
16,91

12,62
14,69

15,67
18,31

Sangat
efisien
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2.

Return on Equity
(ROE)

Efisien

Sumber : Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil penialain kinerja keuangan dapat di lihat dari 4 jenis
rasio keuanga yaitu rasio likuiditas (rasio lancar, rasio kas, rasio cepat),
rasio solvabilitas (rasio utang atas total harta, rasio utang atas modal), rasio
aktivitas (perputaran aktiva) dan rasio profitabilitas (ROA dan ROE) maka
dari itu dapat kita sajikan hasil penilaian kinerja keuangan pada PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK adalah sebagai berikut :
A. Rasio Likuiditas
1. Rasio Lancar
Rasio lancar pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada tahun 2016
adalah 484 mengalami peningkatan di karenakan aktiva lancar
meningkat sebesar 2.874.822 dan utang lancarnya naik sebesar 593.526
sehingga rasio lancar pada tahun 2016 sebesar 484 termasuk dalam
predikat atau kreteria dalam kondisi sangat baik karena sudah berada
pada kisaran > 100 % , sedangkan rasio lancar pada tahun 2017 adalah
419 mengalami penurunan di karenakan aktiva lancarnya meningkat
sebesar 3.439.990 akan tetapi pada utang lancarnya meningkat sebesar
820.625 sehingga rasio lancar pada tahun 2017 sebesar 419 termasuk
dalam kreteria atau predikat masih kondisi sangat baik karena berada
pada kisaran > 100% , sedangkan rasio lancar pada tahun 2018 adalah
440 mengalami peningkatan di karenakan aktiva lancarnya menurun
sebesar 2.793.521 dan utang lancarnya juga menuruns sebesar 635.161
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sehingga rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 440 termasuk dalam
kreteria atau predikat masih dalam kondisi sangat baik karena berada
pada kisaran > 100%. Dan rasio lancar pada tahun 2019 adalah 444
mengalami peningkatan di karenakan aktiva lancarnya meningkat
sebesar 3.716.641 dan utang lancarnya juga ikut meningkat sebesar
836.314 sehingga rasio lancar pada tahun 2019 sebesar 444 termasuk
dalam kreteria atau predikat sangat baik karena berada pada kisaran
>100%.
2. Rasio Kas
Rasio kas pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada tahun 2016 adalah
257 mengalami peningkatan di karenakan kas meningkat sebesar
1.521.372 dan utang lancarnya meningkat sebesar 593.526 sehingga
rasio kas pada tahun 2016 sebesar 257termasuk dalam kreteria atau
predikat sangat baik karena berada pada kisaran 175% - 200% ,
sedangkan rasio kas pada tahun 2017 adalah 258

mengalami

peningkatan di karenakan kas meningkat sebesar 2.120.400 dan utang
lancarnya meningkat sebesar 820.625 sehingga rasio kas pada tahun
2017 sebesar 258 termasuk dalam kreteria atau predikat sangat baik
karena berada pada kisaran 175% - 200% , sedangkan rasio kas pada
tahun 2018 menurun adalah 227 di karenakan kas menurun sebesar
1.444.310 dan utang lancarnya juga menurun sebesar 635.161 sehingga
rasio kas pada tahun 2018 sebesar 227 termasuk dalam kreteria atau
predikat sangat baik karena berada pada kisaran 175% - 200% . Dan
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rasio kas pada tahun 2019 adalah 244 mengalami peningkatan
dikarenakan kas meningkat sebesar 2.040.591 dan utang lancarnya juga
meningkat sebesar 836.314 sehingga rasio kas pada tahun 2019 adalah
244 termasuk dalam kreteria atau predikat sangat baik karena berada
pada kisaran >175% - 200%.
3. Rasio Cepat
Rasio cepat pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada tahun 2016
adalah 3,56 mengalami peningkatan di karenakan aktiva lancar
meningkat sebesar 2.874.822 , persediaan meningkat sebesar 760.534
dan utang lancarnya juga meningkat sebesar 593.526 sehingga rasio
cepat pada tahun 2016 sebesar 3,56 termasuk dalam kreteria atau
predikat kurang baik karena berada pada kisaran < 125% atau > 275% ,
sedangkan rasio cepat pada tahun 2017 adalah 3,36

mengalami

penurunan di karenakan aktiva lancar meningkat sebesar 3.439.990
akan tetapi persediaannya menurun sebesar 682.624 dan utang
lancarnya meningkat sebesar 820.625 sehingga rasio cepat pada tahun
2017 sebesar 3,36 termasuk dalam kreteria atau predikat kurang baik
karena berada pada kisaran < 125% atau > 275%, sedangkan rasio cepat
pada tahun 2018 adalah 2,08 mengalami penurunan dikarenakan aktiva
lancarnya menurun sebesar 32.793.521 akan tetapi persediaannya
meningkat sebesar 708.773 dan utang lancarnya menurun sebesar
635.161 sehingga rasio cepat pada tahun 2018 sebesar 2,08 termasuk
dalam kreteria atau predikat kurang baik karena berada pada kisaran <
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125% atau > 275% . Dan rasio cepat pada tahun 2019 adalah 3,26
mengalami peningkatan di karenakan aktiva lancarnya meningkat
sebesar 3.716.641 , persediaannya meningkat sebesar 987.927 dan utang
lancarnya juga meningkat sebesar 836.27 sehingga rasio cepat pada
tahun 2019 sebesar 3,26 termasuk dalam kreteria atau predikat kurang
baik karena berada pada kisaran < 125% atau > 275%.
B. Rasio Solvabilitas
1. Rasio Utang Atas Total Harta
Rasio Utang Atas Total Harta pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
pada tahun 2016 adalah 3,69 mengalami peningkatan di karenakan
hutang jangka panjangnya meningkat sebesar 156.441 dan total aktiva
juga meningkat sebesar 4.239.200 sehingga rasio utang atas total harta
pada tahun 2016 sebesar 3,69 termasuk dalam kreteria atau predikat
dalam kondisi tidak sehat berada pada kisaran 0% - 9% , sedangkan
rasio utang atas total harta pada tahun 2017 adalah 3,04 mengalami
penurunan di karenakan hutang jangka panjangnya meningkat sebesar
157.560 dan total aktiva juga meningkat sebesar 5.186.940 sehingga
rasio utang atas total harta pada tahun 2017 sebesar 3,04 termasuk
dalam kreteria atau predikat dalam kondisi tidak sehat karena berada
pada kisaran 0%- 9%, sedangkan rasio utang atas total harta pada tahun
2018 adalah 2,62 mengalami penurunan di karenakan hutang jangka
panjangnya menurun sebesar 145.754 dan total aktivanya meningkat
sebesar 5.555.871 sehingga rasio utang atas total harta pada tahun 2018
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sebesar 2,62 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi tidak
sehat karena berada pada kisaran 0% - 9%. Dan rasio utang atas total
harta pada tahun 2019 adalah 1,77 mengalami penurunan dikarenakan
hutang jangka panjangnya menurun sebesar 116.696 dan total aktivanya
meningkat sebesar 6.608.422 sehingga rasio utang atas total harta pada
tahun 2019 sebesar 1,77 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam
kondisi tidak sehat karena berada pada kisaran 0% - 9%.
2. Rasio Utang Atas Total Modal
Rasio utang atas total modal pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada
tahun 2016 adalah 4,5 mengalami peningkatan di karenakan hutang
jangka panjangnya meningkat sebesar 156.441 dan total modal
meningkat sebesar 3.489.233 sehingga rasio utang atas total modal pada
tahun 2016 sebesar 4,5 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam
kondisi tidak sehat karena berada pada kisaran 0% - 9% , sedangkan
rasio utang atas total modal pada tahun 2017 adalah 3,7 mengalami
penurunan dikarenakan hutang jangka panjangnya meningkat sebesar
157.560 dan total modal meningkat sebesar 4.208.755 sehingga rasio
utang atas total modal pada tahun 2017 sebesar 3,7 termasuk dalam
kreteria atau predikat dalam kondisi tidak sehat karena berada pada
kisaran 0% - 9% , sedangkan rasio utang atas total modal pada tahun
2018 adalah 3,2 mengalami penurunan dikarenakan hutang jangka
panjangnya menurun sebesar 145.754 dan total modal meningkat
sebesar 4.774.956 sehingga rasio utang atas total modal pada tahun
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2018 sebesar 3,2 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi
tidak sehat karena berada pada kisaran 0% - 9%. Dan rasio utang atas
total modal pada tahun 2019 adalah 2,1 mengalami penurunan di
karenakan hutang jangka panjangnya menurun sebesar 116.969 dan total
modalnya meningkat sebesar 5.655.139 sehingga rasio utang atas total
modal pada tahun 2019 sebesar 2,1 termasuk dalam kreteria atau
predikat dalam kondisi tidak sehat karena berada pada kisaran 0% - 9%.
C. Rasio Aktiva
1. Rasio perputaran aktiva
Rasio perputaran aktiva pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada
tahun 2016 adalah 0,21 mengalami peningkatan di karenakan
pendapatan usaha meningkat sebesar 888.987 dan total aktiva
meningkat juga sebesar 4.239.200 sehingga rasio perputaran aktiva pada
tahun 2016 sebesar 0,21 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam
kondisi tidak efektif karena masih

dibawah standar yang telah

ditetapakan oleh sumber perindustrian , sedangkan rasio perputaran
aktiva pada tahun 2017 adalah 0,18 mengalami penurunan di karenakan
pendapatan usaha meningkat sebesar 959,334 dan total aktivanya juga
meningkat sehingga rasio perputaran aktiva pada tahun 2017 sebesar
0,18 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi tidak efektif
karena masih dibawah standar yang telah ditetapkan oleh sumber
perindustrian , sedangkan rasio perputaran aktiva pada tahun 2018
adalah 0,16 mengalami penurunan dikarenakan pendapatan usahnya
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menurun akan tetapi total aktiva meningkat sehingga rasio perpuataran
aktiva pada tahun 2018 sebesar 0,16 termasuk dalam kreteria atau
predikat dalam kondisi tidak efektif karena masih dibawah standar yang
telah ditetapakn oleh sumber perindustrian dan rasio perputaran aktiva
pada tahun 2019 adalah 0,19 mengalami peningkatan dikarenakan
pendapatan usahnya meningkat sebesar 1.264.349 dan total aktivanya
meningkat sebesar 6.608.422 sehingga rasio perputaran aktiva pada
tahun 2019 sebesar 0,19 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam
kondisi ttidak efektif karena masih dibawah standar yang telah
ditetapkan oleh sumber perindustrian.
D. Rasio Profitabilitas
1. Return on Aset (ROA)
Return on Aset (ROA) pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK adalah
pada tahun 2016 adalah 16,74 mengalami peningkatan dikarenakan sisa
hasil usaha meningkat sebesar 709.826 dan total aktivanya meningkat
sebesar 4.239.200 sehingga Return on aset (ROA) pada tahun 2016
sebesar 16,74 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi
sangat efisien karena berada pada kisaran > 10% , sedangkan Return on
aset (ROA) pada tahun 2017 adalah 13,72 mengalami penurunan
dikarenakan sisa hasil usahnya meningkat sebesar 711.681 dan total
aktivanya meningkat sebesar 5.186.490 sehingga return on aset (ROA)
pada tahun 2017 sebesar 13,72 termasuk dalam kreteria atau predikat
dalam kondisi sangar efisien karena sudah berada pada kisaran > 10% ,
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sedangkan return on aset (ROA) pada tahun 2018 sebesar 12,62
mengalami penurunan dikarenkan sisa hasil usaha menurun sebesar
701.607 dan total aktivanya meningkat sebesar 5.555.871 sehingga
return on aset (ROA) pada tahun 2018 sebesar 12,62 termasuk dalam
kreteria atau predikat dalam kondisi sangat efisien karena sudah berada
pada kisaran > 10 % dan return on aset (ROA) pada tahun 2019 adalah
15,67 mengalami peningkatan dikarenkan sisa hasil usahnya meningkat
sebesar 1.035.865 dan total aktivanya meningkat sebesar 6.608.422
sehingga return on aset pada tahun 2019 sebesar 15,67 termasuk dalam
kreteria atau predikat dalam kondisi sangat efisien karena berpada pada
kisaran > 10%.
2. Return in Equity (ROE)
Return in equity pada PT Ultra Jaya Milk Industri TBK pada tahun 2016
sebesar 20,34 mengalami peningkatan

dikarenaka sisa hasil usaha

meningkat sebesar 709.826 dan modal sendiri juga meningkat sebesar
3.489.233 sehingga return in equity (ROE) pada tahun 2016 sebesar
20,34 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi efisien
karena berada pada kisaran 10% - 20% , sedangkan return in equity pada
tah 2017 adalah 16,91 mengalami penurunan dikarenakan sisa hasil
usaha meningkat sebesar 711.681 dan modal sendiri juga meningkat
sebesar 4.208.755 sehingga return in equity pada tahun 2017 sebesar
16,91 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi efisien
karena sudah berada pada kisaran 10% - 20% , sedangkan return in
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equity pada tahun 2018 dalah 14,69 mengalami penurunan dikarenakan
sisa hasil usaha menurun sebesar 701.607 dan modal sendiri meningkat
sebesar 4.774.956 sehingga return in equity pada tahun 2018 sebesar
14,69 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi efisien
karena sudah berada pada kisaran 10 % - 20% dan return in equity pada
tahun 2019 adalah 18,31 mengalami peningkatan dikarenaka sisa hasil
usaha meningkat sebesar 1.035.865 dan modal sendiri juga meningkat
sebesar 5.655.139 sehingga return in equity pada tahun 2019 sebesar
18,31 termasuk dalam kreteria atau predikat dalam kondisi efisien
karena sudah berada pada kisaran 10% - 20 %.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis mengenai pengukuran rasio keuangan pada PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK , maka dapat di tari kesimpulan :
1. Hasil dari analisis rasio likuiditas , untuk rasio lancar dan rasio kas dalam
PT Ultra Jaya Milk Industri TBK dapat di kategorikan dalam kondisi
sangat baik, akan tetapi pada Rasio Cepat PT Ultra Jaya Milk Industri
TBK masih di anggap kurang baik.
2. Hasil dari analisis rasio solvabilitas , yaitu untuk rasio utang atas total
harta dalam PT Ultra Jaya Milk Industri TBK dapat di kategorikan
perusahan dalam kondisi tidak sehat, sedangkan rasio utang atas modal
juga dapat di kategorikan perusahaan dalam kondisi tidak sehat.
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3. Hasil analisis rasio aktivitas , yaitu untuk rasio perputaran aktiva selama
4 tahun antara 2016 – 2019 dapat dikategorikan sebagai perusahan dalam
kondisi tidak efektif.
4. Hasil dari analisis rasio profitabilitas yaitu untuk rasio ROA dan ROE
untuk 4 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2019 sudah di katakan efektif,
di karenakan telah melampaui dari standar industry.

5.2 Saran – saran
Sehubungan dengan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka adapun
saran-saran yaitu sebagai berikut :
1. Di sarankan agar dapat perusahaan mengurangi dana utang sehingga
dapat meningkatkan laba PT Ultra Jaya Milk industry TBK di tahun
yang akan datang.
2. Di sarankan agar dapat melengkapi dan memperjelas dana dalam
perusahannya.
3. Mengingat sangat pentingnya informasi mengenai kinerja keuangan,
maka dapat sebiknya sekali dalam setaun laporan keuangan
perusahaan harus dapat menganalisis, sehingga mudah di ketehui
bagaimana
perusahaan.

kinerja

keuangan

keuangan

dan

perkembangan
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4. Bagi investor disarankan untuk berhati-hati dalam memilih
perusahaan yang akan dijadikan lahan berinvestasi. Investor harus
juga

memperhatikan

rasio-rasio

keuangan

perusahan

untuk

mengetahui kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Analisis kinerja
keuangan perusahaan sangat penting dilakukan oleh investor untuk
pengambilan keputusan.
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Neraca PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2016 – 2018
Pos-pos Neraca
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha-bersih
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset keuangan tidak lancar
Penyertaan saham pada entitas
Asosiasi dan ventura bersama
Hewan ternak produksi-bersih
Asset tetap-bersih
Asset tak berwujud – bersih
Asset pajak tangguhan
Asset tidak lancar lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar
Liabilitas Lancar
Utang bank
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang dividen

2016

2017

1.521.372
462.423
41.958
760.534
80.814
349
7.372
2.874.822

2.120.400
504.629
33.395
682.624
76.785
16.559
5.598
3.439.990

1.438

206

192.913
75.366
1.042.072
8.551
19.691
24.347
1.364.378

81.530
80.522
1.336.398
8.298
23.496
216.500
1.746.950

2.703
398.217
58
59

2.234
534.492
10
34.209
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Utang pajak
Akrual
Utang mesin
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Lancar
Liabilitas Tidak Lancar
Liabilitas pajak tangguhan
Kewajiban manfaat karyawan
Utang mesin
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar

71.224
98.044
23.221
593.526
38.960
45.495
71.986
156.441

38.288
184.417
26.520
455
820.625
25.588
73.266
56.821
1.885
978.185

Neraca PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2018- 2019
Pos-pos Neraca
Asset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha-bersih
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Total Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Investasi dalam obligasi pemerintah Aset
keuangan tidak lancar
Penyertaan saham pada entitas
Asosiasi dan ventura bersama
Hewan ternak produksi-bersih
Asset tetap-bersih
Asset tak berwujud – bersih
Asset pajak tangguhan
Asset tidak lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek Utang bank
Utang usaha

Tahun 2018

Tahun 2019

1.44.310
530.498
30.121
708.773
60.942
11.072
7.805
3.793.521

2.040.591
613.245
38.822
987.927
10.864
16.441
8.751
3.716.641

735.084
873

708.869
1.022

101.084
80.746
1.453.135
9.672
17.331
364.309
2.762.350

108.477
158.839
1.556.666
6.822
15.183
335.903
2.891.781

26.397
302.403

2.705
451.990
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Utang lain-lain
34
Utang dividen
192
Utang pajak
5.297
Akrual
238.702
Bagian utang jangka panjang yang jauh
Tempo dalam satu tahun :
Uatng bank
34.556
Utang pembelian mesin
27.153
Utang sewa pembelian
427
Total liabilitas jangka pendek
635.161
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan
14.762
Liabilitas imbalan pascakerja
80.304
Utang jangka panjang – setelah dikurangi
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank
17.278
Utang pembelian mesin
31.787
Utang sewa pembiayaan
1.623
Total Liabilitas Jangka Panjang
145.754
Laporan Laba Rugi PT Ultra Jaya Milk Industri TBK

268
83.998
258.783

16.586
20.196
1.788
836.314
12.252
94.803

9.914
116.696

Tahun 2016 – 2017
Uraian
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba Kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba (Rugi) selisih kurs – Bersih
Laba (Rugi) penjualan aset tetap
Lain-lain – Bersih
Jumlah
Laba Dari Usaha
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Bagian rugi bersih entitas asosiasi
Ventura bersama
Jumlah
Laba Tahun Berjalan

Tahun 2016
4.685.988
(3.052.883)
1.633.105
(634.650)
(136.487)
(2.519)
(669)
(23.831
(744.118)
888.987
50.178
(2.057)

Tahun 2017
4.879.559
3.056.681
1.822.878
689.769
172.082
13.886
21
12.214
863.544
959.334
70.510
(1.498)

(4.625)
43.496
709.826

(2.115)
66.897
711.681

Laporan Laba Rugi PT Ultra Jaya Milk Industri TBK
Tahun 2018-2019
Uraian

2018

2019
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Penjualan
Beban Pokok Penjualan
Laba Bruto
Beban penjualan
Beban Adimistrasi dan umum
Rugi selisih kurs – neto
Rugi penjualan aset tetap
Laba (rugi) selisih nilai waja hewan
Ternak
Pendapatan lain-lain – neto
Total
Laba Dari Usaha
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi
Dan venturs bersama
Total
Laba Tahun Berjalan

5.472.882
3.516.606
1.956.276
855.358
196.900
25.851
2.900

6.241.419
3.891.701.
2.347.718
908.877
202.883
38.358
1.174

4.030
13.268
1.063.711
892.565
60.084
2.107

19.447
85.415
1.085
1.264.394
105.655
1.661

1.524
56.453
701.607

6.971
110.965
1.035.865
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