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ABSTRACT 

   

 Assessment of a company's financial level can be 

done by analyzing the company's financial statements. To 

determine whether the financial condition of the company in 

good condition can be done various analysis, one of which 

is the analysis rasio. Purpose this study is to determine the 

financial performance at PT. Semen Indonesia Tbk 

reviewed from the analysis of financial ratios. The method 

of analysis used is descriptive analysis using the 

measurement of liquidity, solvency, activity, profitability and 

market ratio. Data and research information obtained from 

the Indonesia Stock Exchange.Based on liquidity ratios 

each year increased so that the state of the company 

categorized In good condition (liquid) .From the solvency 

ratio indicates that the company's capital is no longer 

sufficient to ensure the debt given by creditors so that the 

state of the company is said to be insolvable.Preview with 

the ratio of activity showed increase in each year so that 

the state of the company said in Circumstance 

baik.Berdasarkan profitability ratio shows an increase from 

year to year so it can be said the state of the company is in 
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a good position. And based on the market ratio is also said 

to be in good condition.. 

 

Keywords: Analysis, financial report, financial 

performance. 

 

ABSTRAK 

 

Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan 

perusahaan.Untuk mengetahui apakah keadaan keuangan 

perusahaan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan 

berbagai analisa, salah satunya adalah analisis 

rasio.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada PT. Semen Indonesia Tbk ditinjau dari 

analisis rasio keuangan.Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif menggunakan pengukuran rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan 

pasar.Data dan informasi penelitian diperoleh dari Bursa 

Efek Indonesia.Berdasarkan rasio likuiditas setiap 

tahunnya mengalami peningkatan sehingga keadaan 

perusahaan dikategorikan dalam keadaan baik (liquid).Dari 

rasio solvabilitas menunjukkan bahwa modal perusahaan 

tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang 

diberikan oleh kreditor sehingga keadaan perusahaan 

dikatakan dalam keadaan tidak baik (insolvable).Ditinjau 

dengan rasio aktivitas menujukkan peningkatan di setiap 

tahunnya sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam 

keadaan baik.Berdasarkan rasio profitabilitas menunjukkan 

adanya peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat 

dikatakan keadaan perusahaan berada pada posisi yang 
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baik.Dan berdasarkan rasio pasar juga dikatakan dalam 

keadaan baik.. 

 

Kata kunci : Kepemimpinan, Komunikasi Organisasi, 

Motivasi dan Kinerja Karyawan. 
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PENDAHULUAN 

Produktifitas yang 

dilakukan perusahaan 

sebagai kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan nilai 

terhadapperusahaan 

adalah kinerja 

perusahaan.Penilaian 

kinerja merupakan sangat 

penting bagi perusahaan 

yang telah go public. 

Perusahaan go public 

adalah perusahaan yang 

dimiliki oleh masyarakat 

sehingga dituntut untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Penilaian kinerja ini 

sangat penting sebagai 

proses merger 

perusahaan sehingga 

diketahui nilai 

perusahaan. Penilaian 

kinerja juga sangat 

dibutuhkan oleh 

perusahaan yang 

mengalami kesulitan, 

penilaian kinerja juga 

sangat berguna untuk 

restrukturisasi 

pengimplementasian 

program pemulihan 

usaha, bagi perusahaan 

yang go public penilaian 

kinerja sangat penting jika 

perusahaan akan menjual 

perusahaannya dibursa 

harus melakukan 

penilaian untuk 

menentukan nilai wajar 

saham yang akan 

ditawarkan kepada 

masyarakat.“Tujuan dari 

pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan 

adalah untuk mengetahui 

tingkat likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas, 

dan tingkat stabilitas 

suatu perusahaan” 

(Munawir, 1999).  

Bidang keuangan 

merupakan bidang yang 

sangat penting dalam 

perusahaan.Banyak 

perusahaan yang 

berskala besar atau kecil, 

mempunyai perhatian 

besar di bidang 

keuangan, terutama 
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dalam perkembangan 

dunia usaha yang 

semakin maju, persaingan 

perusahaan satu dengan 

perusahaan lain semakin 

ketat, belum lagi kondisi 

perekonomian yang tidak 

tentu mengakibatkan 

banyak perusahaan yang 

tiba-tiba mengalami 

kebangkrutan. Oleh 

karena itu agar 

perusahaan dapat 

bertahan atau bahkan 

bias tumbuh dan 

berkembang perusahaan 

harus bisa mencermati 

kondisi dan kinerja 

perusahaan maka 

diperlukan analisis yang 

tepat.  

Kinerja perusahaan 

merupakan sesuatu yang 

dicapai atau sesuatu 

prestasi yang 

diperlihatkan oleh 

perusahaan atau dengan 

kata lain kinerja 

perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan 

dalam mencapai 

tujuanperusahaan. 

Agnes,(2002).Sedangkan 

kinerja keuangan 

perusahaan menurut 

Classyane, dkk, (2011) 

adalah suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang 

dianalisis dengan 

menggunakan alat-alat 

analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui 

mengenai baik buruknya 

keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang 

mencerminkan prestasi 

kerja dalam periode 

tertentu.Untuk menilai 

kinerja keuangan 

perusahaan dapat 

ditunjukkan melalui 

laporan keuangan yang 

telah disajikan oleh pihak 

manajemen perusahaan. 

Laporan keuangan 

perusahaan merupakan 

hasil dari suatu proses 

akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat 
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untuk komunikasi dengan 

pengguna laporan 

keuangan dan juga 

digunakan sebagai alat 

pengukur kinerja 

keuangan perusahaan 

(Rubianti, 2013). Dengan 

menggunakan analisa 

laporan keuangan, maka 

perusahaan dapat 

merencanakan dan 

mengatur segala 

kebutuhan perusahaan 

untuk mengukur kekuatan 

dan kelemahan dalam 

mencapai dan 

meningkatkan apa yang 

dicita-citakan perusahaan 

(Classyane, dkk, 

2012).Untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi 

kewajiban atau hutang 

dalam jangka waktu 

pendek, perusahaan 

dapat mengukur dengan 

menggunakan rasio 

likuiditas.Untuk mengukur 

sejauh mana perusahaan 

mendanai usahanya 

dengan membandingkan 

antara dana sendiri yang 

telah disetorkan dengan 

jumlah pinjaman dari para 

kreditur, perusahaan 

dapat mengukur dengan 

menggunakan rasio 

solvabilitas.Sementara itu 

untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba 

melalui semua 

kemampuan dan sumber 

yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dan sebagainya, 

perusahaan dapat 

mengukur dengan 

menggunakan rasio 

profitabilitas.Sedangkan 

untuk mengukur seberapa 

efektif (hasil guna) 

perusahaan dalam 

menggunakan sumber 

dananya, perusahaan 

dapat mengukur dengan 

menggunakan rasio 

aktivitas (Astuti, 2004).  

PT. Semen 
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Indonesia Tbk saat ini 

sedang dalam proses 

akusisi pabrik-pabrik 

semen di beberapa 

negara tetangga, yaitu 

Myanmar, Vietnam dan 

Bangladesh dalam rangka 

memperluas pasarnya di 

ASEAN.PT.Semen 

Indonesia Tbk telah kokoh 

menanamkan fondasi 

perusahaan dengan 

mengakusisi Than Long 

Cement Vietnam.Semen 

Indonesia bukan saja 

berdaya kompetisi 

melawan perusahaan 

lokal, melainkan cukup 

tangguh berkompetisi di 

wilayah regional. Tercatat, 

Semen Indonesia 

merupakan BUMN 

pertama yang go 

internasional, sehingga di 

sini ada nilai pelopor atau 

perintis bagi Semen 

Indonesia. Semen 

Indonesia merupakan 

induk dari beberapa 

perusahaan semen di 

Indonesia yang secara 

geografis berbeda yakni 

Semen Padang, Semen 

Tonasa, dan Semen 

Gresik.1  

PT. Semen 

Indonesia Tbk telah 

menginvestasikan Rp 1,5 

triliun di pabrik Thang 

Long Cement, maka 

semen indonesia 

menguasai 70 persen dari 

saham Tang Long 

Cement. Tak hanya itu 

kini PT. Semen Indonesia 

Tbk berencana 

membangun sebuah 

pabrik di myanmar 

dengan nilai investasi 

sebesar US$ 200 juta 

(atau sekitar Rp 2 triliun). 

Pabrik tersebut akan 

mulai dibangun pada 

tahun 2014 ini dan akan 

beropersi pada tahun 

2017, pabrik tersebut 

berkapasitas produksi 1 

juta ton per tahun yang 

akan dipasarkan di 

Myanmar dan di 
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Vietnam.2 Sepanjang 

2012, Semen Indonesia 

berhasil menjual 22,47 

juta ton semen, 

meningkat 14,7 persen 

dibanding capaian 2011 

sebesar 19,5 juta 

ton.Pertumbuhan 

penjualan yang sebesar 

itu berarti berhasil 

melampaui rata-rata 

pertumbuhan penjualan 

semen secara nasional 

yang hanya 14, 5 persen.  

Adapun wilayah 

penjualan PT. Semen 

Indonesia Tbk yaitu 

Semen Gresik tetap 

menjadi merk dagang 

Semen Indonesia untuk 

pasar Jawa Timur dan 

Jawa Tengah sedangkan 

Semen Padang untuk 

sekitar Sumatera Barat 

dan sekitarnya serta 

Jakarta, sedangkan 

Semen Tonasa untuk 

kawasan Indonesia timur. 

Sementara Thang Long 

Cement untuk Vietnam, 

Singapura dan 

Bangladesh. Dalam 

proses ekspansinya PT 

Semen Indonesia telah 

melakukan 

pengembangan 

pembangunan dan 

perluasan pabrik di 

Indonesia, selain 

memperluas wilayah di 

Semen Padang dan 

Semen Tonasa, PT 

Semen Indonesia mulai 

membangun pabrik 

Semen Gresik, yang 

dalam proses 

komunikasinya 

diharapkan tercapainya 

komunikasi yang 

harmonis antara 

perusahaan dan warga 

sekitar wilayah pabrik. 

 

METODE 

Penelitian 

dilakukan di Galeri Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang 

bertempat di Universitas 

17 Agustus 1945 

Banyuwangi, Jl. Adi 
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Sucipto No. 26 

Banyuwangi pada 

PT.Semen Indonesia Tbk. 

Untuk penelitian 

ini, sumber data yang 

pertama diperoleh dari 

tinjauan pustaka, yaitu 

mengumpulkan informasi 

dari buku-buku dan jurnal 

yang berhubungan 

langsung dengan 

penelitian. Sumber data 

yang kedua diperoleh 

melalui penelitian 

dokumentasi, yaitu 

dengan mengumpulkan, 

mencatat dan mengkaji 

data-data dari laporan 

keuangan PT.Semen 

Indonesia Tbk periode 

2013-2015 yang diperoleh 

dari Bursa Efek 

Indonesia, Universitas 

Agustus 1945 

Banyuwangi. 

Teknik Analisis Laporan 

Keuangan 

Menurut Rahardjo 

(2007: 104) rasio 

keuangan perusahaan 

diklasifikasikan menjadi 

lima kelompok, yaitu:   

1. Rasio Likuiditas 

a) Rasio Lancar (Current 

Ratio)  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
aktiva lancar

hutang lancar

× 100% 

b) Rasio Cepat (Quick 

Ratio atau Acid Test 

Ratio)  
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
aktiva lancar − persediaan

hutang lancar
 

 

2. Rasio Aktivitas 

a) Rasio Perputaran 

Persediaan (Inventory 

turnover ratio) 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑜𝑣𝑒𝑟

=
harga pokok penjualan

persediaan
× 1 kali 

b) Rasio Perputaran 

Total Aktiva (Total 

Asset Turn Over 

Ratio) 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑜𝑣𝑒𝑟

=
penjualan

modal aktiva
× 1 kali 

3. Rasio Solvabilitas 

a) Rasio Hutang 

Terhadap Aktiva 

(Total Debt to Asset 

Ratio) 
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𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

=
total hutang

modal aktiva
× 100% 

b) Rasio Hutang 

Terhadap Ekuitas 

(Total Debt to Equity 

Ratio) 
𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

=
total hutang

modal sendiri
× 100% 

4. Rasio Profitabilitas   

a) Margin Laba Kotor 

(Gross Profit Margin) 
𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

=
laba kotor

penjualan

× 100% 

b) Margin Laba Operasi 

(Operating Profit 

Margin) 
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

=
laba setelah pajak

penjualan
× 100% 

c) Margin Laba Bersih 

(Net Profit Margin) 

𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
laba setelah pajak

penjualan

× 100% 

5. Rasio Pasar 

a) Price Earning ratio 

(PER) 

𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

=
harga pasar per lembar

earning per lembar
 

b) Rasio Pendapatan 

Deviden (Dividend 

Yield Ratio) 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

=
dividen tunai per saham

harga pasar per lembar
 

c) Rasio Pembayaran 

Dividen (Dividend 

Payout Ratio) 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑦 − 𝑜𝑢𝑡

=
dividen tunai per saham

laba per saham
 

 

Dari hasil 

perhitungan 

menggunakan rasio – 

rasio laporan keuangan, 

selanjutnya mengadakan 

perbandingan tingkat 

prosentase masing-

masing rasio keuangan 

pada tiap periodenya dan 

selanjutnya menarik 

kesimpulan hasil tersebut. 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

1. Rasio Likuiditas  

a) Current Ratio 
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𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
Aktiva Lancar

Kewajiban Lancar
 x 100 % 

 

1) Tahun 2013 =
9.972.110

5.297.630
x 

100 % = 188,24 % 

2) Tahun 2014 =
11.648.545

5.273.010
𝑥 100 %  

=220,90% 

3) Tahun 2015 =
10.564.174

6.599.190
 x 100%  = 

160,08% 

Dari hasil 

perhitungan tampak 

current ratio selama 3 

tahun mengalami 

perubahan.Current ratio 

tahun 2013 sebesar 

Rp.188,24% yang artinya 

setiap Rp.1 kewajiban 

lancar dijamin dengan 

aktiva sebesar Rp.1,88. 

Untuk tahun 2014 current 

ratio sebesar Rp.220,90% 

yang artinya setiap Rp.1 

kewajiban lancar dijamin 

dengan aktiva sebesar 

Rp.2.20. 

Untuk tahun 2015 

Current Ratio sebesar 

Rp.160,08 % yang artinya 

setiap Rp.1 kewajiban 

lancar dijamin dengan 

aktiva sebesar 

Rp.1,60.Tampak kenaikan 

current ratio terjadi pada 

tahun 2014, dan terjadi 

kenaikan current ratio 

pada tahun 2015. Hal ini 

terjadi dikarenakan naik 

turunnya aktiva lancar 

maupun kewajiban lancar 

setiap tahunnya.Secara 

lebih rinci kenaikan 

current ratio dari tahun 

2013 ke tahun 2014 

disebabkan karena 

penurunan kewajiban 

lancar dari Rp.5.297.630 

menjadi 

Rp.5.273.010.Terjadinya 

penurunan current ratio 

dari tahun 2014 ke 2015 

disebabkan karena 

kenaikan kewajiban 

lancar tahun 2015 

menjadi Rp. 6.599.190. 

Secara berseri dari tahun 
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2013-2014 mengalami 

kenaikan sebesar 32,66% 

dan pada tahun 2014 ke 

2015 mengalami 

penurunan -61,2% 

sehingga memperkuat 

analisisnya bahwa dari 

tahun ke tahun 

perusahaan masih baik 

dalam menjamin hutang-

utang lancarnya. 

b) Acid Ratio Test 

𝐴𝑐𝑖𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑠𝑡

=
Aktiva lancar − Persediaan

Kewajiiban Lancar

× 100% 

 

1) Tahun 2013

=
9.972.110 − 2.645.893

5.297.631
 x 100% 

7.326.217

5.297.631
x 100 %

= 138,30% 

2) Tahun 2014

=
11.648.545 − 2.811.704

5.273.271
 x 100 % 

8.836.841

5.273.271
 x 100 %

= 167.58 % 

3) Tahun 2015

=  
10.564.174 − 2.408.974

6.599.190
 x 100 % 

8.129.730

6.599.190 
x 100 %

= 123,19 % 

Dari perhitungan 

Acid Test Ratio diatas 

pada tahun 2013 sebesar 

138,30 % artinya 

kemampuan perusahaan 

dalam melunasi Rp.1 

hutang lancarnya dijamin 

dengan aktiva lancar yang 

paling likuid dan mudah 

diuangkan sebesar Rp. 

1,38. Pada tahun 2014 

perhitungan Acid Test 

Ratio sebesar 167,58 % 

artinya kemampuan 

prusahaan dalam 

melunasi Rp.1 hutang 

lancarnya dijamin dengan 

aktiva lancar yang paling 

likuid dan mudah 

diuangkan sebesar 

Rp.1,67. Sedangkan pada 

tahun 2015 perhitungan 

Acid Test Ratio sebesar 

Rp.123,19 % artinya 

kemampuan pahaan 
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dalam melunasi Rp.1 

hutang lancarnya dijamin 

dengan aktiva lancar yang 

paling likuid dan mudah 

diuangkan sebesar 

Rp.1,23. 

Secara 

keseluruhan kemampuan 

perusahaan untuk 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya yang 

dijamin dengan aktiva 

lancar yang paling likuid 

masih jauh dari kewajiban 

yang harus dilunasinya 

secara time serieshanya 

pada tahun 2014 saja 

yang mengalami kenaikan 

selainnya terjadi 

penurunan. 

c) Cash Ratio 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
Kas

Kewajiban Lancar

× 100% 

1) Tahun 2013

=
  4.070.493       

5.297.631
x 100 %

= 77% 

2) Tahun 2014

=
4.925.950

5.273.010
x 100 %

= 93% 

3) Tahun 2015 

=  
3.989.488

6.599.190
x 100 %

= 60% 

Dari hasil 

perhitungan tampak 

bahwa Cash Ratio selama 

tiga tahun mengalami 

perubahan. Cash 

Ratiotahun 2013 sebesar 

77% yang artinya setiap 

Rp.1 kewajiban lancar 

dijamin dengan kas 

sebesar Rp. 0,768. Cash 

Ratio tahun 2014 sebesar 

93% yang artinya setiap 

Rp.1 kewajiban lancar 

dijamin dengan kas 

sebesar Rp. 0,93. 

Sedangkan Cash Ratio 

tahun 2015 sebesar 

Rp.60% yang artinya 

setiap Rp.1 kewajiban 

lancar dijamin dengan kas 

sebesar Rp.0,60. Tahun 

2013 menuju tahun 2014 

Cash Ratio mengalami 
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peningkatan yakni dari 

138,30% menjadi 

167,62% dan kembali 

mengalami penurunan 

pada tahun 2015 

sehingga menjadi 

123,19%. 

Hal ini disebabkan 

oleh kemampuan 

perusahaan untuk 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya yang 

dijamin kas, masih jauh 

dari kewajiban yang harus 

dilunasinya secara time 

series hanya pada tahun 

2014 saja yang 

mengalami kenaikan 

selebihnya terjadi 

penurunan,meskipun 

setiap tahunnya 

mengalami peningkatan 

kas akan tetapi kewajiban 

lancar yang dimiliki 

perusahaan jauh lebih 

tinggi meningkatnya 

dibandingkan dengan 

peningkatan kas. 

2. Rasio Solvabilitas 

a) Total Debt to Equity 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

=
Total Kewajiban

Ekuitas
× 100% 

1) Tahun 2013 =

 
8.988.909

21.803.975
 x 100 % =

41,23 % 

2) Tahun 2014 =
9.312.215

25.002.451
 x 100 % =

37,25% 

3) Tahun 2015 =
10.712.321

27.440.798
 x 100% =

39,04 % 

Dari hasil 

perhitungan bahwa total 

debt to equity mengalami 

perubahan. Total debt to 

equity tahun 2013 

sebesar 41,23 % yang 

artinya untuk Rp.1 

pendanaan ekuitas, 

terdapat Rp 0,412 

pendanaan dari kreditor. 

Tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 37,25 

% itu artinya setiap Rp.1 

pendanaan ekuitas 

perusahaan terdapat Rp 

0,373 pendanaan dari 

kreditur. Tahun 2015 
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kembali meningkat 

menjadi 39,04% yang 

artinya untuk Rp1 

pendanaan 

ekuitas,terdapat 

Rp.0,3904 pendanaan 

dari kreditur. 

 Secara umum 

pihak ketiga 

atauperbankan (kreditur) 

akan semakin beresiko 

apabila hasil perhitungan 

resikonya semakin besar 

dalam kasus tersebut 

resiko yang tertinggi bagi 

kreditur adalah pada 

tahun 2013. Artinya resiko 

yang ditanggung bagi 

kreditur atas kegagalan 

yang mungkin terjadi di 

perusahaan lebih besar 

dibandingkan dengan 

perhitungan rasio yang 

lebih kecil yaitu tahun 

2014 dan 2015. 

b) Time Interest Earned 

Ratio 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
Laba Usaha

Beban Bunga
 

1) Tahun 2013 =

 
7.062.933

182.423
= 38,72 kali      

2) Tahun 2014 =
7.142.178

69.049
=  103,44 kali   

3) Tahun 2015 =
5.945.532

94.609
=    62,84 kali 

Dari hasil 

perhitungan diatas, dapat 

dilihat bahwa nilai time 

interest earned ratio tahun 

2013 adalah 38,72 kali 

yang artinya dalam satu 

periode perusahaan 

mampu membayar beban 

bunga tahunannya 

sebanyak 38,72 kali. Di 

tahun 2014 perusahaan 

mampu membayar beban 

bunganya sebesar   

103,44 kalidan ditahun 

2015 time interest earned 

ratio menjadi 62,84kali. 

Semakin kecilnya time 

interest earned ratio yang 

dimiliki perusahaaan 

maka perusahaan akan 

smekin tidak 

mendapatkan 

kepercayaan dari publik, 
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investor dan kreditur 

karena akan menganggap 

perusahaan tidak mampu 

membayar beban bunga 

yang dimiliki. 

 Semakin besar 

hasil time interest earned 

ratio maka kinerja 

perusahaan semakin 

baik,ini dapat ditunjukkan 

atas beban bunga dengan 

jumlah hutang-hutang 

perusahaan,munculnya 

beban bunga disebabkan 

karena adanya jumlah 

pinjaman ke pihak ketiga 

(hutang), jika utang 

karena adanya jumlah 

pinjaman kepihak ketiga 

(hutang), jika utang 

perusahaan dapat 

dimanfaatkan secara 

optimum dengan beban 

bunga tertentu namun 

dapat menghasilkan laba 

bersih yang besar maka 

rasio ini juga akan 

menghasilkan nilai yang 

besar.Jadi meskipun 

beban bunga besar 

karena hutang-hutangnya 

juga besar dan dapat 

dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk 

menghasilkan keuntungan 

perusahaan maka beban 

bunga bukan merupakan 

kendala bagi perusahaan. 

3. Rasio Aktivitas 

Perputaran Persediaan 

Perputaran Persediaan

=
Harga Pokok Penjualan

Rata − Rata Persediaan
 

 

Dari hasil 

perhitungan 

persediaan,dapat dilihat 

bahwa ada tahun 2014 

rasio ini menunjukkan 5,9 

kali persediaan barang 

dagangan diganti dalam 

satu tahun. Pada tahun 

2015 rasio ini 

menunjukkan 6,1 kali 

persediaan barang 

dagangan diganti dalam 

satu tahun. Pada tahun. 

Apabila rata-rata industry 

perusahaan lebih rendah 

dari pada ratio perputaran 
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persediaannya berarti 

perputaran persediaan 

perusahaan pada 

perusahaan lebih 

baik.Perusahan tidak 

menahan persediaan 

dalam jumlah yang 

berlebihan. Sedangkan 

jika rata-rata industry 

perusahaan lebih tinggi 

daripada ratio perputaran 

persediannya,berarti 

perputaran persediaan 

pada perusahaan kurang 

baik. 

 Menurut 

Lukviarman (2006:36) 

rata-rata industry sebesar 

3,4 kali maka perputaran 

persediaan PT.Semen 

Indonesia Tbk dari tahun 

2013-2015 baik,hal ini 

ditunjukkan berputarnya 

persediaan dalam satu 

tahun masih berada di 

atas rata-rata industry. 

Namun, dari tahun 2013-

2015 ada peningkatan 

perputaran persediaan 

setiap tahunnya yang 

mengindikasikan bahwa 

telah terjadi peningkatan 

penjualan persediaan 

setiap tahunnya.Secara 

umum semakin cepat 

perputaran persediaan 

maka semakin baik 

manajemen 

persediannya,barang 

tidak menumpuk 

digudang tapi laku terjual 

dengan cepat sehingga 

biaya penyimpanannya 

tingkat kerusakan dapat 

diminimalisasi. 

b) Perputaran Total 

Aktiva 

Tahun 2013 =  
24.501.241

30.792.884
= 0,80 

Tahun 2013 =  
26.987.035

34.314.666
= 0,79 

 Tahun 2015 =
26.948.004

38.153.119
 = 

0,71 

Dari hasil 

perhitungan perputaran 

total aktiva di atas, dapat 

dilihat bahwa perputaran 

total aktiva tahun 2013 

sebanyak 0,80 kali yang 
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artinya setiap Rp.1 aktiva 

dapat menghasilkan 

Rp.0,80 penjualan. 

Perputaran total aktiva 

tahun 2014 sebanyak 

0,79 kali yang artinya 

setiap Rp.1 aktiva dapat 

menghasilkan Rp.0,79 

penjualan. Perputaran 

total aktiva tahun 2015 

sebanyak 0,71 kali yang 

artinya setiap Rp.1 aktiva 

dapat menghasilkan 

Rp.0,71 penjualan. 

4. Rasio Profitabilitas 

(Profitability Ratio) 

a) Gros Profit Margin 

𝐺𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

=
Penjualan − Harga Pokok

Penjualan

× 100% 

1) Tahun 2013 =

 
24.501.241−13.557.147 

24.501.241
x 100 % 

10.944.094

24.501.241
 x 100 %

= 44,67% 

2) Tahun 2014 

 
11.578.877 

26.987.035
 x 100 % =

42,91% 

3) Tahun 2015 

10.645.996

26.948.004
 x 100%

= 39,51 % 

Dari hasil 

perhitungan di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai gross 

profit margin dari tahun 

2013 sampai dengan 

2015 mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2013 sebesar 

44,67%, hal ini berarti 

laba kotor yang diperoleh 

sebesar 44,67% dari 

penjualan. Tahun 2014 

sebesar 42,91%, hal ini 

berarti laba kotor yang 

diperoleh sebesar 42,91% 

dari penjualan. Dan pada 

tahun 2015 sebesar 

39,51%, hal ini berarti 

laba kotor yang diperoleh 

sebesar 39,51% dari 

penjualan. Secara 

keseluruhan PT. Semen 

Indonesia Tbk efektif 

dalam memproduksi dan 

menjual produk diatas 

beban pokoknya, sebab 

semakin rendah nilai 

margin laba kotor yang 
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diperoleh perusahaan 

maka semakin tidak 

efisien atas beban pokok 

yang dikeluarkan. Jika 

dilihat dari rata-rata 

industri menurut 

Lukviarman (2006:36) 

sebesar 24,90 sedangkan 

rata-rata PT. Semen 

Indonesia yaitu sebesar 

39,51% berada diatas 

rata-rata industry yang 

berarti baik. 

b) Net Profit Margin 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

=
Laba Bersih

Penjualan
× 100% 

1) Tahun 2013 =
5.852.023

24.501.241
 x 100 % =

23,88% 

2)   Tahun 2014 =
5.642.318

26.987.035
 x 100% =20,91% 

3)    Tahun 2015 =
4.662.164

26.948.004
 x 100% =17,30% 

 

Dari hasil 

perhitungannet profit 

margin di atas, di 

dapatkan hasil tahun 

2013 sebesar 23,88%, 

tahun 2014 sebesar 

20,91% dan tahun 2015 

sebesar 17,30%. 

Meskipun margin laba 

bersih PT. Semen 

Indonesia Tbk mengalami 

fluktuasi,namun secara 

keseluruhan nilainya 

masih berada di atas rata-

rata industry hal ini berarti 

PT.Semen Indonesia 

Tbkmemiliki profitabilitas 

penjualan yang baik.Hal 

ini ditunjukkan oleh rata-

rata perusahaan sebesar 

9,08% berada di atas 

rata-rata industry menurut 

Lukviarman (2006:36) 

sebesar 3,92% itu artinya 

laba dan penjualan 

dikatakan baik. 

c) Return on Investment 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛

=
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
× 100% 

1) Tahun 2013 =
5.852.023

24.501.241
 x 100 % =

23,88% 



Penilaian Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Laporan 
Keuangan Pada PT. Semen Indonesia Tbk (Persero) 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.13 No.38 Agustus 2016 Page 60 
 

2)   Tahun 2014 =
5.642.318

26.987.035
 x 100% =20,91% 

3)    Tahun 2015 =
4.662.164

26.948.004
 x 100% =17,30% 

 

Dari hasil 

perhitungannet profit 

margin di atas, di 

dapatkan hasil tahun 

2013 sebesar 23,88%, 

tahun 2014 sebesar 

20,91% dan tahun 2015 

sebesar 17,30%. 

Meskipun margin laba 

bersih PT. Semen 

Indonesia Tbk mengalami 

fluktuasi,namun secara 

keseluruhan nilainya 

masih berada di atas rata-

rata industry hal ini berarti 

PT.Semen Indonesia 

Tbkmemiliki profitabilitas 

penjualan yang baik.Hal 

ini ditunjukkan oleh rata-

rata perusahaan sebesar 

9,08% berada di atas 

rata-rata industry menurut 

Lukviarman (2006:36) 

sebesar 3,92% itu artinya 

laba dan penjualan 

dikatakan baik. 

c) Return on Investment 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛

=
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
× 100% 

1) Tahun 2013 =

 
5.852.023

30.792.884
 x 100% =

19,00%    

2) Tahun 2014 =
5.642.318

34.332.016
 x 100% =

 16,43%  

Tahun 2015

=  
4.662.164

38.153.119
 x 100%

=  12,22% 

 

Dari hasil 

perhitungan di atas, 

tampak bahwa return on 

investment dari tahun 

2013 sampai dengan 

tahun 2015 mengalami 

fluktuasi. Return on 

Investment tahun 2013 

sebesar 19,00% yang 

artinya setiap 1 total 

aktiva mendapatkan laba 

bersih sebesar Rp. 0,191. 
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Untuk tahun 2014 

sebesar 16,43% yang 

artinya setiap 1 total 

aktiva mendapatkan laba 

bersih sebesar Rp. 0,164. 

Untuk tahun 2015 

sebesar 12,22% yang 

artinya setiap 1 total 

aktiva mendapatkan laba 

bersih sebesar Rp. 0,122. 

d) Return on Equity 

(ROE) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦(ROE)

=
Laba Bersih sebelum Pajak

Ekuitas
× 100% 

1) Tahun 2013

=
6.880.510

21.803.975
x100%

= 31,56%  

2)  Tahun 2014 =
7.073.129

25.002.451
 x 100% =

28,27%    

3) Tahun 2015 =

 
5.850.923

27.440.798
 x 100% =

 21,21%  

Dari hasil 

perhitungan di atas, 

dapat diketahui bahwa 

nilai return on equity 

artinya kemampuan 

perusahaan dari equity 

yang dimiliki dalam 

menghasilkan setiap 

rupiah laba bersih 

sebelum pajak pada 

tahun 2013 sebesar 

31,56%,tahun 2014 

sebesar 28,27%, dan 

pada tahun 2015 sebesar 

21,21%. Secara 

keseluruhan, nilai return 

on equity PT.Semen 

Indonesia Tbk dari tahun 

2013 sampai dengan 

tahun 2015 adalahrelatif 

aman dan bagus,karena 

menurut Lukviarman 

(2006:36) rata-rata 

industry return on equity 

adalah 8,32%. 

5. Rasio Pasar 

a) Proce Earning Ratio 

(PER) 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(PER)

=
Harga Pasar per Lembar

Earning per Lembar

× 100% 
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Tahun 2013

=  
14.150

905
 x 100%

= 15,64% 

Tahun 2014

=
16.200

937
 x 100%

= 17,29%  

Tahun 2015

=  
11.400

762
 x 100%

=  14,96%  

 

Dari hasil 

perhitungan di atas, dapat 

dilihat bahwa price 

Earning ratio dari tahun 

2013 sampai dengan 

2015 mengalami fluktuasi. 

Tahun 2013 sebesar 

15,64% mengalami 

kenaikan di tahun 2014 

sebesar17,29%. Dan di 

tahun 2015 sebesar 

14,96%. Hal ini 

disebabkan karena 

Earning per lembar yang 

terus berubah setiap 

tahunnya, sehingga 

mengakibatkan price 

earning ratio juga 

mengalami perubahan. 

Rasio ini melihat 

harga saham relative 

terdapat Earning-

nya.Perusahaan yang di 

harapkan akan tumbuh 

tinggi (mempunyai 

prospek baik) mempunyai 

PER yang 

tinggi,sebaliknya 

perusahaan yang di 

harapkan mempunyai 

pertumbuhan rendah 

akan mempunyai PER 

yang rendah dari segi 

investor,PER yang terlalu 

tinggi barangkali tidak 

menarik karena harga 

saham barangkali tidak 

naik lagi,yang berarti 

kemungkinan 

memperoleh capital gain 

akan lebih kecil. 

b) Dividend Yield 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

=
Divident Tunai per Saham

Harga Pasar per Lembar
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Tahun 2013

=
367,741

14.150
x 100 %

= 2,60% 

Tahun 2014

=  
407,42

16.200
 x 100%

= 2,51% 

Tahun 2015

=  
375,34

11400
 x 100%

= 3,29% 

Dari hasil 

perhitungan di atas,dapat 

dilihat bahwa dividend 

yield dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 

2014 mengalami 

perubahan.Tahun 2013 

sebesar 2,60%,hal ini 

menunjukkan dividen 

yang di berikan oleh 

PT.Semen Indonesia Tbk 

kepada investornya 

sebesar 0,0260 bagian 

dari saham perusahaan 

yang berada di bursa. 

Pada tahun 2014 

mengalami penurunan 

yaitu sebesar 2,51%, hal 

ini menunjukkan dividen 

yang di berikan oleh PT. 

Semen Indonesia Tbk 

sebesar0,0251 bagian 

dari perusahaan yang 

berada di bursa. Dan 

pada tahun 2015 

mengalami kenaikan lagi 

yaitu sebesar 3,29%,hal 

ini menunjukkan dividen 

yang di berikan oleh 

PT.Semen Indonesia Tbk 

kepada para investornya 

sebesar 0,0329 bagian 

dari saham perusahaan 

yang berada di bursa. 

c) Dividen Pay-out 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑢𝑡

=
Dividen Tunai per Saham

Laba per Saham
 

Tahun 2013

=  
367,741

905
 x 100%

= 40,63% 

Tahun 2014

=  
407,42

937
 x 100% = 43,48% 

Tahun 2015

=  
375,34

762
 x 100% = 49,26% 
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Dividen Pay-Out 

menggambarkan 

besarnya bagian dari 

pendapatan PT.Semen 

Indonesia Tbk per saham 

biasa yang di bayarkan 

dalam deviden.Dari hasil 

perhitungan di atas,dapat 

dilihat bahwa dividen pay-

out dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 

2015 mengalami 

kenaikan. Pada tahun 

2013 sebesar 40,63% 

yang berarti 40,63% 

keuntungan perusahaan 

di bagikan ke dalam 

bentuk deviden. Pada 

tahun 2014 sebesar 

43,48% yang berarti 

43,48%keuntungan 

perusahaan di bagikan ke 

dalam bentuk 

deviden.Dan pada tahun 

2015 sebesar 49,26% 

yang berarti 49,26% 

keuntungan perusahaan 

di bagikan ke dalam 

bentuk deviden. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

dilakukan mengenai 

analisis kinerja keuangan 

PT. Semen Indonesia Tbk 

dengan menggunakan 

rasio keuangan yang 

terdiri dari rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas, rasio 

profitabilitas dan rasio 

pasar maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

dilihat dari Current 

ratiotahun 2013-

2015 mengalami 

perubahan.Untuk 

Acid Test Ratio 

hanya pada tahun 

2014 yang 

mengalami 

kenaikan 

selebihnya 

mengalami 

penurunan.Sedang

kan untuk 

perhitungan Cash 
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Ratio juga 

menglami fluktuasi 

yaitu ditahun 2013 

sebesar 77%,di 

tahun 2014 

mengalami 

kenaikan menjadi 

93% dan pada 

tahun 2015 

mengalami 

penurunan menjadi 

60%.  

2. Rasio Solvabilitas 

dilihat debt to 

equity ratio di 

tahun 2013-2014 

mengalami 

penurunan 

sedangkan ditahun 

2015 mengalami 

kenaikan 1,74%. 

Pada TIER di 

tahun 2013-2015 

mengalami 

fluktuasi.Time 

Interest Earned 

tahun 2013-2015 

hasilnya masih di 

atas standar 

industri hal 

tersebut 

memperlihatkan 

perusahaan masih 

mampu untuk 

membayar bunga 

pinjaman.  

3. Rasio Aktivitas 

dilihat dari 

perputaran 

persediaan tahun 

2013-2015 

mengalami 

kenaikan dan di 

atas strandar rata-

rata 

industri.Sedangkan 

untuk perputaran 

total aktiva 

mengalami 

penurunan. 

4. Rasio Profitabilitas 

sendiri dilihat dari 

Gross Profit 

Marginmengalami 

penurunan namun 

masih di atas rata-

rata industry.Net 

Profit margin dari 

tahun 2013-2015 

bagus dan 
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kuat.Return On 

Investment juga 

mengalami 

penurunan yang 

diakibatkan tingkat 

investasi yang 

dilakukan kurang 

memberikan 

keuntungan. 

Return On Equity 

juga mengalami 

penurunan dari 

tahun 2013-2015 

dan masih di 

bawah standar 

industri.  

5. Rasio Pasar sendiri 

dilihat dari Price 

Earning Ratio 

(PER) mengalami 

fluktuasi. Dividend 

Yieldjuga 

mengalami 

fluktuasi.Sedangka

n Dividen Pay-out 

mengalami 

kenaikan dari 

tahun 2013-

2015dan Laba Per 

Lembar Saham 

untuk setiap 

tahunnya 

mengalami 

kenaikan, hal 

tersebut 

memperlihatkan 

manajemen 

mampu untuk 

menghasilkan 

keuntungan untuk 

pemegang saham. 
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