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ABSTRAK 

 

Demi perkembangan usaha, Perusahaan dituntut untuk selalu efektif dan efisien  

dalam melaksanakan aktifitasnya. Untuk itu, perusahaan harus mencermati 

kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan diperlukan 

suatu analisis yang tepat. Dan media yang dapat dipakai untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah laporan keuangan.  

Tujuan dilakukannya penelitian dengan objek perusahaan manufaktur subsektor 

pakan ternak yang terdiri dari PT Japfa Comfeed IndonesiaTbk dan PT Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk yang dituangkan dalam skripsi ini, adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan  dan juga untuk mengukur kondisi kesehatan pada 

perusahaan manufaktur subsektor pakan ternak yang ada di BEI. 

Langkah yang telah diambil dalam memperoleh data, dilaksanakan dengan 

menggunakan metode  dokumentasi yaitu dengan mengambil laporan keuangan 

yang ada di BEI. Selain itu juga menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan 

cara mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan masalah – masalah yang 

diteliti. 

Hasil analisis dari laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor pakan 

ternak, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menunjukkan kinerja yang baik 

terutama dalam memanfaatkan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban. 

Namun perusahaan masih kurang efektif dalam memanfaatkan aset – aset 

perusahaan untuk aktifitas penjualan.Sedangkan PT Charoen pokphan Indonesia 

Tbk, menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami fluktuasi. Penurunan 

kinerja terjadi di tahun 2015 yaitu dalam hal memanajemen persediaan, 

memanajemen piutang, dan juga memanfaatkan aset untuk aktifitas penjualan. 

Sedangkan untuk kesehatan perusahaan, baik PT Japfa Comfeed Indonesia tbk 

maupun PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, sama – sama dalam kondisi rawan 

pada tahun 2014 dan tahun 2015. Di tahun 2016,keduanya dalam kondisi sehat. 

 

Kata Kunci : Analisis Rasio, Z Scored, Menilai kinerja dan kesehatan keuangan. 

  


