
 

ABSTRAK 

Nofa Zebua, NPM 15510138. Analisis Rasio Profitabilitas dan Rasio 
Aktivitas sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keunagan pada CV. Halim Farma 
Chandra, Skripsi, 2019. 
 
Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya 
ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas dan 
aktivitas dalam perusahaan. Dengan demikian penggunaan analisis rasio keuangan 
dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai. Untuk mendukung 
kelangsungan dan peningkatan usaha, maka perusahaan perlu menganalisis 
laporan keuangan agar dapat memperoleh informasi tentang posisi keuangan 
perusahaan yang bersangkutan. Rumusan Masalah penelitian ini adalah 
bagaimana kinerja keuangan CV. Halim Farma Chandra dilihat dari Rasio 
Profitabilitas tahun 2016 – 2018, bagaimana kinerja keuangan CV. Halim Farma 
Chandra dilihat dari rasio aktivitas tahun 2016 – 2018. Tujuan penilitian ini 
adalah untuk menganalisis rasio profitabilitas pada CV. Halim Farma Chandra 
tahun 2016 - 2018, untuk menganalisis rasio aktivitas pada CV. Halim Farma 
Chandra tahun 2016 - 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data kuantitatif, yaitu  laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sumber data 
sekunder, yaitu laporan keuangan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian 
ini metode statistik deskriptif, dengan cara : menghitung rasio profitabilitas dan 
aktivitas, menganalisis dan membahas kinerja keuangan perusahaan, serta 
menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan rasio 
profitabilitas CV. Halim Farma Chandra yang ditinjau dengan menggunakan 
Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Investment, dan Return on 
Equity mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh keuntungan atas pengelolaan aset, ekuitas, dan 
pendapatan perusahaan mengalami peningkatan Begitu juga dengan rasio aktivitas 
yang ditinjua dengan menggunakan Fixed Assets Turnover, Total Assets Turnover 
mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 
dalam mengelola aset secara maksimal untuk menciptakan penjualan. Kinerja 
keuangan perusahaan CV. Halim Farma Chandra yang ditinjau dari rasio 
profitabilitas dan aktivitas mengalami peningkatan, sehingga posisi keuangan 
perusahaan dalam keadaan baik dan tingkat keuntungan perusahaan mengalami 
peningkatan tiap tahunnya. Dengan demikian, maka manajemen telah 
menggunakan analisis rasio profitabilitas dan aktivitas sebagai dasar penilaian 
kinerja keuangan perusahaan pada CV. Halim Farma Chandra. 
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