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ABSTRAK 
ANALISIS RASIO AKTIVITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PASAR 

UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. GUDANG GARAM TBK.  
TAHUN 2011-2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kinerja Keuangan PT Gudang 
Garam Tbk dinilai dari Likuiditas , (2) Kinerja Keuangan PT Gudang Garam Tbk 
dinilai dari Aktivitas, (3) Kinerja Keuangan PT Gudang Garam Tbk dinilai dari 
Solvabilitas, (4) Kinerja Keuangan PT Gudang Garam Tbk dinilai dari Pasar. 

 Subyek yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu data laporan keuangan 
yang berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi PT Gudang Garam Tbk. periode 
tahun 2011, 2012, dan 2013 Obyek penelitian adalah Kinerja Keuangan PT 
Gudang Garam Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kinerja keuangan PT Gudang Garam 
Tbk tahun 2011-2013 dilihat dari likuiditas masih diatas rata-rata industri, karena 
berdasarkan perhitungan rerata rasio lancar sebesar 204.57% sudah berada diatas 
rata-rata industri 3 tahun yaitu sebesar 178.55%, walaupun rasio quick masih 
kurang dari rata-rata industri 3 tahun yaitu sebesar41.89% sementara hasil rerata 
rasio quick sebesar 21.03%. (2) Kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk dilihat 
dari rasio aktivitas tahun 2011-2013 berada di bawah rata-rata industri, karena 
berdasarkan hasil perhitungan rata-rata umur piutang sebesar 11 hari, perhitungan 
perputaran persediaan sebesar 1.37 kali, perhitungan perputaran aktiva tetap 
sebesar 4.53 kali dan, perhitungan perputan total aktiva sebesar 1.11 kali masi 
kurang dari rata-rata industri 3 tahun yaitu sebesar 10 hari, 2.18 kali, 7.81 kali, 
dan 1.60 kali (3) Kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2011-2013 
dilihat dari rasio solvabilitas masih dibawah rata-rata industri, karena berdasarkan 
perhitungan rerata rasio total utang terhadap total aktiva sebesar 38.38%, dan 
Time Interest Earned sebesar 16.06 kali masih dibawah rata-rata industri 3 tahun 
yaitu sebesar 45.03% juga sebesar 97.69 kali.(4) Kinerja keuangan PT Gudang 
Garam Tbk tahun 2011- 2013 dilihat dari rasio pasar berada di atas rata-rata 
industri, karena berdasarkan perhitungan Price Earning Ratio berada di atas rata-
rata industri 3 tahun  14.19 kali yaitu sebesar 23.35 kali, sedangkan perhitungan 
dividen yield sebesar 1.70% dan pembayaran dividen sebesar 39.36%. Rasio 
dividen yield serta pembayaran dividen tidak dibandingkan dengan rata-rata 
industri karena tidak ada ketersediaan data untuk penjumlahan rata-rata industri. 


