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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan CV. Tanjung Dewa 

Putra Banjarbaru selama ini dan untuk mengetahui Penilaian Kinerja Keuangan dari Laporan 

keuangan CV. Tanjung Dewa Putra Banjarbaru. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriftif yaitu mendeskripsikan fenomena 

fenomena yang ada, Penelitian dilakukan dan dilakukan selama 3 (tiga) bulan. 

Hasil penelitian menunjukkkan dari perhitungan rasio likuiditas yang terdiri dari Current 

Ratio, Quick Ratio dan Cash Rasio, memiliki penialian baik, hanya pada Current Ratio tahun 

2019 dan 2020 memiliki penilaian tidak baik karena rasio dibawah 1, pada rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan yang tergolong kurang baik dalam membayar 

hutangnya hal ini disebabkan karena nilai hutang pada perusahaan yang lebih tinggi dari 

keuntungan penjualan perusahaan. Dari perhitungan Rasio Solvablitas yang terdiri dari Debt 

Ratio dan Debt to Equity Ratio memiliki penilaian yang sangat baik, dari hasil penilaian 

menandakan bahwa perusahaan tidak banyak memiliki hutang dibandingkan modal perusahaan 

atau aset yang lebih besar dimiliki perusahaan. Dari perhitungan Rasio Solvablitas yang terdiri 

dari Profit Margin, Gros Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment dan Return 

On Asset memiliki penilaian yang tinggi, yang artinya perusahaan mendapatkan pendapatan 

dari hasil penjualan yang banyak dan bisa menikmati laba yang banyak di karenakan rendahnya 

biaya beban perusahaan, karena perusahaan memiliki modal dan aset yang sudah cukup banyak 

dan karyawan yang tidak terlalu banyak sehingga tidak ada beban sewa dan beban gaji yang 

terlalu besar. Dari perhitungan Rasio Aktivitas yang terdiri dari Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan, Perputaran Aktiva Tetap, dan Perputaran Total Aktiva dinilai yang baik, hasil rasio 

aktivitas ini menggabarkan bahwa perusahaan telah mendapatkan hasil penjualan yang baik 

namun penilaian masih rendah karena perusahaan tidak mampu memaksimlkan modal dan aset 

yang sangat besar menjadi pendapatan dan ari perhitungan Rasio Profitabilitas yang diukur dari 

rasio Return on Equity (ROE) menunjukan hasil yang rendah karena dalam memanfaatkan 

modal perusahaan, hal ini dapat dilihat dari hasil penilain rasio yang masih di bawah 1 atau 

100% bahkan dibawah 50% yang artinya perusahaan tidak mampu memaksimalkan modal 

perusahaan menjadi laba. 

Kata kunci  : Rasio Likuiditas, Rasio Solvablitas, Rasio Rentabilitas, Rasio Aktivitas, 

Rasio Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Perusahaan. 

 

The purpose of this study was to determine the financial statements of CV. Tanjung 

Dewa Putra Banjarbaru so far and to find out the Financial Performance Assessment from the 

financial statements of CV. Tanjung Dewa Putra Banjarbaru. 
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The method used is descriptive qualitative, namely describing existing phenomena, 

both natural phenomena and man-made phenomena, The research was conducted and carried 

out for 3 (three) months. 

The results of the study show that the calculation of the liquidity ratio, which consists 

of the Current Ratio, Quick Ratio and Cash Ratio, has a good rating, only the Current Ratio in 

2019 and 2020 has a bad rating because the ratio is below 1, this ratio describes the company's 

relatively poor ability. This is because the value of debt to the company is higher than the profit 

from the sale of the company. From the calculation of the Solvency Ratio which consists of the 

Debt Ratio and Debt to Equity Ratio has a very good assessment, the results of the assessment 

show that the company does not have a lot of debt compared to the company's capital or larger 

assets owned by the company. From the calculation of the Solvency Ratio which consists of 

Profit Margin, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment and Return On 

Assets have a high value, which means the company gets a lot of revenue from sales and can 

enjoy a lot of profit due to low costs the company's burden, because the company has enough 

capital and assets and not too many employees so there is no rent and salary expenses that are 

too large. From the calculation of the Activity Ratio which consists of Accounts Receivable 

Turnover, Inventory Turnover, Fixed Asset Turnover, and Total Asset Turnover, it is 

considered good, the results of this activity ratio illustrate that the company has obtained good 

sales results but remains low because it is not able to maximize capital and assets that are very 

low. large income and Profitability Ratio calculations as measured by the Return on Equity 

(ROE) ratio show low results because in utilizing the company's capital, this can be seen from 

the results of the ratio assessment which is still below 1 or 100% even below 50% the company 

is not able to maximize the company's capital into profit. 

Keywords :  Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Profitability Ratio, Activity Ratio, 

Profitability Ratio and Company Financial Performance. 
PENDAHULUAN 

Analisis rasio dapat memberikan 

penilaian terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang 

dimaksud adalah perusahaan swatsa yang 

bergerak di bidang bahan bangunan yang 

ada di Kota Banjarbaru yaitu CV. Tanjung 

Dewa Putra Banjarbaru, penilaian terhadap 

kinerja keuangan perusahaan akan di 

analisa melalui rasio likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas dan profitabilitas. 

Selama ini perusahaan dari tahun 

ketahunnya selalu mengalami penurunan 

laba dikarenakan semakin banyaknya usaha 

sejenis dan semakin tingginya operasional 

perusahaan, untuk itu di perlukan analisis 

laporan keuangan untuk mengukur kinerja 

perusahaan dan apabila kinerja perusahaan 

menunjukan tidak baik maka perusahaan 

bisa mencari alternatife usaha atau promosi 

agar perusahaan terhindar dari 

kebangkrutan. 

Analisis rasio adalah salah satu cara 

untuk menghitung dan menginterpretasikan 

rasio keuangan untuk menganalisis dan 

menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Analisis ini merupakan salah satu dari 

sekian banyak analisis keuangan yang 

selalu digunakan untuk mengukur 

kemampuan, kekuatan, dan kelemahan 

yang dihadapi perusahaan dibidang 

keuangan. Didalam menganalisis laporan 

keuangan perusahaan, setiap manajemen 

perusahaan harus memperhatikan semua 

bentuk analisis keuangan. Analisis rasio 

yang lazim digunakan adalah analisis rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, 

rentabilitas, dan profitabilitas. Seperti juga 

yang nanti akan dilakukan dalam penelitian 

ini terhadap kinerja perusahaan CV. 

Tanjung Dewa Putra Banjarbaru yang akan 

menganalisa laporan keuangan sebanyak 3 

periode atau 2 (dua) tahun dari tahun  2019 

dan 2020. 

Analisis rasio aktivitas 

menggambarkan untuk melihat pada 

beberapa asset kemudian menentukan 

berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva 

tersebut pada tingkat kegiatan tertentu 

Rasio yang digunakan untuk mengukur 
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kemampuan ini adalah Perputaran Piutang, 

Perputaran Persediaan, Perputaran Aktiva 

Tetap dan Perputaran Total Aktiva. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang kemudian akan dituangkan 

dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) yang 

berjudul  “ Analisis Kinerja Keuangan 

CV. Tanjung Dewa Putra Banjarbaru 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya. (Sukmadinata, 2011). 

Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 

yang berkembang, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, 

atau tentang kecendrungan yang tengah 

berlangsung. Dalam penelitian ini, tentang 

Analisis Kinerja Keuangan pada CV. 

Tanjung Dewa Putra Banjarbaru. 

Pendekatan “ kualitatif”  adalah suatu 

pendekatan penelitian yang menggunakan 

data berupa kalimat tertulis atau lisan, 

peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau 

objek studi. Proses penelitian tersebut 

memperhatikan konteks studi dengan 

menitik beratkan pada pemahaman, 

pemikiran persepsi peneliti.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Rasio Likuiditas 

Dari perhitungan rasio likuiditas yang 

terdiri dari Current Ratio, Quick Ratio 

dan Cash Rasio, memiliki penialian 

baik, hanya pada Current Ratio tahun 

2019 dan 2020 memiliki penilaian 

tidak baik karena rasio dibawah 1, pada 

rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan yang tergolong kurang baik 

dalam membayar hutangnya hal ini 

disebabkan karena nilai hutang pada 

perusahaan yang lebih tinggi dari 

keuntungan penjualan perusahaan. 

2. Rasio Solvablitas 

Dari perhitungan Rasio Solvablitas 

yang terdiri dari Debt Ratio dan Debt 

to Equity Ratio memiliki penilaian 

yang sangat baik, dari hasil penilaian 

menandakan bahwa perusahaan tidak 

banyak memiliki hutang dibandingkan 

modal perusahaan atau aset yang lebih 

besar dimiliki perusahaan. 

3. Rasio Rentabilitas 

Dari perhitungan Rasio Solvablitas 

yang terdiri dari Profit Margin, Gros 

Profit Margin, Net Profit Margin, 

Return On Investment dan Return On 

Asset memiliki penilaian yang tinggi, 

yang artinya perusahaan mendapatkan 

pendapatan dari hasil penjualan yang 

banyak dan bisa menikmati laba yang 

banyak di karenakan rendahnya biaya 

beban perusahaan, karena perusahaan 

memiliki modal dan aset yang sudah 

cukup banyak dan karyawan yang tidak 

terlalu banyak sehingga tidak ada 

beban sewa dan beban gaji yang terlalu 

besar. 

4. Rasio Aktivitas  

Dari perhitungan Rasio Aktivitas yang 

terdiri dari Perputaran Piutang, 

Perputaran Persediaan, Perputaran 

Aktiva Tetap, dan Perputaran Total 

Aktiva dinilai yang baik, hasil rasio 

aktivitas ini menggabarkan bahwa 

perusahaan telah mendapatkan hasil 

penjualan yang baik namun penilaian 

masih rendah karena perusahaan tidak 

mampu memaksimlkan modal dan aset 

yang sangat besar menjadi pendapatan. 

 

 

5. Rasio Profitabilitas 

Dari perhitungan Rasio Profitabilitas 

yang diukur dari rasio Return on Equity 

(ROE) menunjukan hasil yang rendah 
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karena dalam memanfaatkan modal 

perusahaan, hal ini dapat dilihat dari 

hasil penilain rasio yang masih di 

bawah 1 atau 100% bahkan dibawah 

50% yang artinya perusahaan tidak 

mampu memaksimalkan modal 

perusahaan menjadi laba. 

 

 
PENUTUP 

1. Laporan Keuangan CV. Tanjung 

Dewa Putra Banjarbaru  

1) Laporan Laba Rugi 

 Hasil laporan keuangan perolehan 

laba menurun dari tahun 

sebelumnya dikarenakan pandemi 

covid 19 yang menyebabkan 

berkurangnya penjualan. 

2) Laporan Perubahan Modal 

 Periode 2019 dan 2020 tidak 

melakukan perubahan modal karena 

pemilik usaha tidak melakukan 

pengambilan modal usaha atau 

prive. 

3) Neraca 

Neraca Perusahaan 31 Desember 

2019 dengan laba nilai total aktiva 

Rp. 4,797,124,150 dan Jumlah 

Liabitas dan Ekuitas Rp. 

4,797,124,150 dan 31 Desember 

2020 dengan laba nilai total aktiva 

Rp. 4,752,124,150 dan Jumlah 

Liabitas dan Ekuitas Rp.   

4,752,124,150 

4) Arus Kas 

 Laporan Arus Kas periode 31 

Desember 2019 dengan arus kas 

bersih dari aktivitas operasi Rp. 

79,161,470 dan 31 Desember 2020 

Rp. 79,161,470 serta tidak ada 

melakukan aktivitas investasi. 

 

 

 

 

2 Kinerja Keuangan CV. Tanjung 

Dewa Putra Banjarbaru dari Hasil 

Perhitungan Rasio. 

Dari hasil perhitungan rasio diatas 

dapat interprestasikan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan atas laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1) Rasio Likuiditas 

Dari perhitungan rasio likuiditas 

yang terdiri dari Current Ratio, 

Quick Ratio dan Cash Rasio, 

memiliki penialian baik, hanya pada 

Current Ratio tahun 2019 dan 2020 

memiliki penilaian tidak baik karena 

rasio dibawah 1. 

2) Rasio Solvablitas 

Dari perhitungan Rasio Solvablitas 

yang terdiri dari Debt Ratio dan 

Debt to Equity Ratio memiliki 

penilaian yang sangat baik. 

3) Rasio Rentabilitas 

Dari perhitungan Rasio Solvablitas 

yang terdiri dari Profit Margin, 

Gros Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return On Investment dan 

Return On Asset memiliki penilaian 

yang tinggi. 

4) Rasio Aktivitas  

Dari perhitungan Rasio Aktivitas 

yang terdiri dari Perputaran Piutang, 

Perputaran Persediaan, Perputaran 

Aktiva Tetap, dan Perputaran Total 

Aktiva dinilai yang baik. 

5) Rasio Profitabilitas 

Dari perhitungan Rasio 

Profitabilitas yang diukur dari rasio 

Return on Equity (ROE) 

menunjukan hasil yang rendah 

karena dalam memanfaatkan modal 

perusahaan 
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