
ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengenai analisis laporan keuangan pada sebuah perusahaan 
go public X yang telah melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2006. Krisis 
ekonomi global masih terasa sehingga perkembangan iklim usaha di Indonesia 
sangat sulit terutama bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang beroperasi 
dengan jumlah utang yang sangat tinggi baik dalam mata uang asing maupun 
domestik. Perekonomian yang tidak menentu ini berdampak negatif terhadap 
kemampuan pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditomya. 

Salah satu perusahaan yang memiliki utang sangat tinggi dan kesulitan 
melunasinya adalah perusahaan X ini. Namun pada dasamya utang hams tetap 
dibayar dan apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya perlu 
perpanjangan waktu. Dalam kondisi yang parah tentu saja perusahaan hams 
dilikuidasi tetapi jika masih bisa diselamatkan maka perusahaan dapat melakukan 
restrukturisasi utang. Diharapkan setelah melakukan restrukturisasi utang, kinelja 
keuangan perusahaan dapat meningkat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemaharnan 
tentang adanya restrukturisasi utang dan menjelaskan kinelja keuangan 
perusahaan yang melakukan restrukturisasi utang melalui analisis laporan 
keuangannya. Sehingga Main Research Question-nya adalah apakah terjadi 
peningkatan kinelja keuangan pada perusahaan X setelah dilaksanakan 
restrukturisasi utang pada bulan September 2006 dibandingkan sebelum 
restrukturisasi utang. Untuk membuktikan teljadinya peningkatan, diperlukan 
analisis laporan keuangan guna menilai kinelja perusahaan sebelum dan sesudah 
restrukturisasi utang. Dimana analisis laporan keuangan merupakan salah satu 
media yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum mengambil 
keputusan. Penilaian kinelja ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan 
secara horisontal, vertikal, dan perhitungan rasio-rasio keuangan termasuk rasio 
pasar yang digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan antara tahun 
sebelum dan sesudah restrukturisasi utang. Penelitian ini termasuk applied 
research dengan pendekatan kualitatif karena di dalam penelitian ini penulis 
berupaya untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinelja keuangan perusahaan 
setelah dilakukan restrukturisasi utang semakin meningkat dibanding sebelum 
restrukturisasi utang. Hal yang paling nampak untuk dilihat adalah adanya 
pengurangan utang dan beban bunga sehingga likuiditas perusahaan semakin baik, 
penambahan modal saham, serta peningkatan pada laba bersih. Peningkatan ini 
memberikan dampak bagi berbagai pihak yaitu perusahaan, kreditor, investor, 
pemerintah, masyarakat dan para karyawan. 


