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Sulistya Atyfah, NPM. 15510225. Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai 
Kinerja Keuangan Pada PT. Asam Jawa Medan. 
 
Dengan melihat laporan keuangan para pemakai akan dapat menganalisis rasio 
keuangan dengan pendekatan rasio profitabilitas. Dari laporan keuangan dapat 
mengetahui besar rasio profitabilitas perusahaan tersebut, apakah perusahaan 
tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik atau belum baik.Analisis rasio 
profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 
tingkat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba, menciptakan kembali 
hasil dari sejumlah modal dalam jangka waktu tertentu.Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT. Asam Jawa 
Medan yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas dari tahun 2014 
sampai dengan tahun 2018?Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
menganalisis kinerja keuangan PT. Asam Jawa Medan yang diukur dengan 
menggunakan rasio profitabilitas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara metode dokumentasi, yaitu laporan keuangan PT. 
Asam Jawa Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan studi 
pustaka.Metode analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan 
akuntansi dengan objek penelitian adalah sisi keuangan PT. Asam Jawa 
Medan.Dimana pada penelitian adalah sisi kinerja keuangan dengan menggunakan 
rasio profitabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan penyebab laba perusahaan untuk tahun 2014 dan 
tahun 2018 mengalami penurunan, penurunan ini terjadi dikarenakan kurang 
maksimalnya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dan kinerja keuangan PT. 
Asam Jawa Medan yang diukur dari rasio profitabilitas cenderung mengalami 
penurunan disetiap tahunnya dan tidak mencapai rata-rata industri yang ditetapkan 
oleh perusahaan, hal ini terjadi dikarenakan tingkat keuntungan perusahaan yang 
mengalami penurunan dan juga semakin tingginya hutang perusahaan. 
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