ABSTRAK
Anugerah Dinamika Halawa, NPM 18540038. Analsis Laporan Keuangan
Sebagai Kebijakan Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT. Balai Lelang Sukses
Mandiri (BALESMAN) Medan.
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai
oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dengan membandingkan elemen-elemen tertentu dari aktiva dari satu pihak di
elemen-elemen tertentu dari passiva dilain pihak akan dapat diketahui keadaan
atau tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas suatu perusahaan
pada saat teertentu. Masalah Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang segera harus dipenuhi.
Masalah Solvabilitas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan
masalah Rentabilitas adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba.
Dengan menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan
akan mengetahui informasi mengenai tingkat perkembangan perusahaan dalam
bidang keuangan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan pada
pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
Penelitian dilakukan di PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (BALESMAN),
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan
tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio
terhadap likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
Dari hasil analisa yang dilakukan diperoleh informasi bahwa tingkat Likuiditas,
Solvabilitas, dan Rentabilitas PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (BALESMAN)
menunjukkan kondisi baik.

Kata Kunci : Analisa Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan
Rentabilitas.
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