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 ABSTRAK  

ELVIA ROZAK. 2011. 8323118245. Analisis Rasio Pasar Untuk Mengukur 

Pengembalian Investasi PT Kalbe Farma Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.    

 

 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk membantu pihak investor atau calon 

investor dalam menilai kinerja manajemen sebuah perusahaan pada PT Kalbe 

Farma Tbk untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelayakan 

investasi saham pada perusahaan tersebut. Dari rasio pasar dapat diketahui tingkat 

rasio pembayaran dividen,  rasio nilai buku,  rasio pendapatan per lembar saham, 

rasio harga laba, rasio tingkat kapitalisasi, dan rasio pendapatan dividen. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT 

Kalbe Farma Tbk dengan membandingkan rata-rata industri farmasi sejenis (PT 

Kimia Farma Tbk, PT Pyridam Farma Tbk, PT Merck Tbk, PT Tempo Scan 

Pasific Tbk, dan PT Darya Varia Laboratoria Tbk) periode 2009-2012 serta studi 

kepustakaan.  

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengukur pengembalian 

investasi membandingkan PT Kalbe Farma Tbk dengan Rata-rata Industri 

Farmasi. Analisis rasio pasar selama 4 tahun bahwa untuk mengukur 

pengembalian investasi dapat dilihat dari kinerja PT Kalbe Farma Tbk beserta 

manajemen di dalamnya masih kurang maksimal dan perlu perbaikan dalam hal 

pencapaian kepentingan pemegang sahamnya. Pengembalian Investasi PT Kalbe 

Farma Tbk Secara garis besar periode 2009-2012 cukup baik, walaupun tidak ada 

peningkatan signifikan namun Kalbe tetap mempertahankan tingkat pengembalian 

investasi tetap pada posisi positif bahwa perusahaan dapat menghasilkan 

keuntungan dengan kemampuan modal sendiri yang dapat menguntungkan para 

pemegang saham. 
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ABSTRACT 

ELVIA ROZAK. 2011. 8323118245. Analisis Rasio Pasar Untuk Mengukur 

Pengembalian Investasi PT Kalbe Farma Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.    

 

This paper has a purpose to help the investors or prospective investors in 

assessing the performance management of a company at PT Kalbe Farma Tbk to 

then be taken into consideration in determining the feasibility of investing in the 

shares of the company. From the ratio of the market to determine the level up 

dividend payout ratio, book value ratio, the ratio of earnings per share, price 

earnings ratio, the ratio of capitalization rate, and the ratio of dividend income. 

The method use in this research is a analysis of the quantitative methods of data 

collection through secondary data from the annual financial statements PT Kalbe 

Farma Tbk with Pharmaceutical Industry Average (PT Kimia Farma Tbk, PT 

Pyridam Farma Tbk, PT Merck Tbk, PT Tempo Scan Pasific Tbk, dan PT Darya 

Varia Laboratoria Tbk) the period 2009-2012  as well as the study of literature. 

 

From the results it can be concluded that measuring return on investment 

compared PT Kalbe Farma Tbk with Pharmaceutical Industry Average. Analysis 

of the ratio  of the market for 4 years to measure the return on investment that can 

be seen from the performance of PT Kalbe Farma Tbk and its management in it is 

still less than the maximum and needs improvement in terms of achieving the 

interest of its shareholders. Return on investment of PT Kalbe Farma Tbk broadly 

speaking, the period 2009-2012 is quite good, although there was no significant 

improvement but still maintain Kalbe investment rate of return remained positive 

on the position that the company can make a profit with their own capital 

capabilities that could benefit shareholders. 

 

 

Keywords: Market Ratio, Measuring Return on Investment 

 

 



 

 

iii 

 



 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala berkat, anugerah, dan tuntunan yang diberikan selama ini. 

Dengan bimbingan-Nya pula penulis memperoleh kesempatan untuk 

menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul: “Analisis Rasio Pasar Untuk 

Mengukur Pengembalian Investasi PT Kalbe Farma Tbk.”  

 Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi 

pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini tidak mungkin terlaksana tanpa 

bantuan, dorongan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

2.  Bapak Indra Pahala, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

3.  Ibu Yunika Murdayanti, S.E., M.Si., M.Ak. selaku Ketua Program 

Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

4. Ibu Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, 



 

 

v 

 

bimbingan, dan masukan kepada penulis selama penyusunan 

karya ilmiah ini dari awal hingga akhir; 

5. Kedua orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan moril 

maupun material; 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 

telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat 

selama penulis duduk dibangku perkuliahan; 

7. Teman-teman di kelas D3 Akuntansi 2011  Fakultas Ekonomi yang  

selalu memberikan doa dan semangat untuk menyusun Karya 

Ilmiah ini. 

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya 

serta membalas semua budi baik seluruh pihak yang telah memberikan 

bantuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa penulisan Karya Ilmiah ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. 

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Karya Ilmiah ini 

bermanfaat, baik sebagai bahan perbandingan maupun sebagai 

penambah pengetahuan. 

                                                                  Jakarta,       Juni 2014 

 

                                                                       Penulis 




