
 
 

ABSTRAK 

Mimi Aslamiyah Pane, NPM. 15510463. Analisis Laporan Keuangan Dalam 
Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 
Medan. 
 
Perusahaan perlu memperhatikan kinerja keuangannya karena dengan mengetahui 
kinerja keuangan bisa menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk 
bersaing agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Rumusan Masalah 
Bagaimana kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Persero) jika 
diukur dari rasio likuiditas (current ratio, cash ratio)? Bagaimana kinerja 
keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Persero) jika diukur dari rasio 
solvabilitas (debt to equity ratio, debt to asset ratio)? Bagaimana kinerja 
keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Persero) jika diukur dari rasio 
profitabilitas (net profit margin, GrossProfit Margin)?. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV 
Medan (Persero) jika diukur dari rasio likuiditas (current ratio, cash ratio). Untuk 
mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV 
Medan (Persero) jika diukur dari rasio sovabilitas (debt to equity ratio, debt to 
asset ratio). Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT. 
Perkebunan Nusantara IV Medan (Persero) jika diukur dari rasio profitabilitas (net 
profit margin,  Gross Profit Margin). Jenis data adalah kuantitatif. Sumber data 
yang digunakan data primer, data sekunder. Metode analisis yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai 
dalam penelitian ini observasi, wawancara, studi dokumentasi. 
Hasil penelitian Rasio likuiditas seperti Current ratio pada tahun 2016 86,63%, 
tahun  2017  meningkat sebesar 116,83% dan 2018 menurun sebesar 93,43%. 
Cash ratio pada tahun 2016 sebesar 52,91%, tahun 2017 meningkat sebesar 
69,07% dan 2018 mengalami penurunan sebesar 35,45%. Rasio solvabilitas juga 
meningkat seperti Debt to Equity Ratio pada tahun 2016 sebesar 94,37% tahun 
2017 meningkat sebesar 98,54% dan 2018 mengalami penurunan sebesar 90,80%. 
Debt to Assets Ratio pada tahun 2016 sebesar 48,55%, tahun 2017 meningkat 
sebesar 49,63% dan 2018 menurun sebesar 47,59%. Semakin rendah Debt to 
Assets Ratio. Rasio profitabitas juga mengalami peningkat seperti Gross Profit 
Margin (GPM) pada tahun 2016 sebesar 16,40% tahun 2017 meningkat sebesar 
49,85% dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 44,34%. Net Profit Margin 
(NPM) pada tahun 2016 sebesar 7,07% tahun 2017 meningkat menjadi 18,70% 
dan 2018 meningkat menjadi 21,77%. Rasio keuangan yang ada pada PT. 
Perkebunan Nusantara IV Medan cukup baik, sehingga kinerja keuangan 
perusahaan masih dikatakan baik dan dapat optimal dalam menjalankan usahanya. 
 
Kata Kunci : Rasio likidutas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, kinerja 
keuangan 
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