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ANALISA RASIO1 
 

JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN 

Ada berbagai macam teknik analisa rasio keuangan. Rasio yang dimaksud adalah 

membandingkan antar pos-pos dalam laporan keuangan sehingga memudahkan 

pengguna informasi untuk pengambilan keputusan penting.  

Kita dapat mengambil beberapa diantara teknik analisa rasio untuk mengukur apa 

yang telah dilaksanakan manajemen. Ada 3 (tiga) pengukuran yang bisa diterapkan: 

1. Rasio untuk Mengukur Kinerja Manajemen 

Kita bisa menggunakan rasio kemampulabaan (profitabilitas) untuk mengukur 

seberapa besar efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan equity untuk 

menghasilkan laba. 

Misalnya 

a. 

Earning After Tax

Net Sales
Profit Margin Ratio = 

 
 

Gross profit 
b. Gross profit ratio = 

Net sales 

 

c.

earning before interest and tax

total asset
Return on Investment (return on asset) = 

 
 

Earning after tax 
d. Return on Equity = 

equity 

 

2. Rasio untuk Mengukur Efisiensi Operasi Manajemen 

Kita bisa menggunakan rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa 

asset. Beberapa diantaranya adalah: 

Net sales 
a. Total Asset turnover = 

Total asset 

 

Net sales 
b. Working capital turnover = 

Current assets – current liabilities 

 

Net sales 
c. Inventory turnover = 

Average invetory 

 

Net sales 
d. Receiveable turnover = 

Average receivable 

 

                                                
1 Referensi Halim, 2007, “Manajemen Keuangan Bisnis”, Bab 12, p. 156-171 
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3. Rasio untuk mengukur Kebijakan Keuangan Perusahaan 

Kita bisa menggunakan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Current assets 
a. Current ratio = 

Current liabilities 

 

Current assets - inventory 
b. Quick Ratio = 

Current liabilities 

 

Cash 
b. Cash Ratio = 

Current liabilities 

 

Atau kita juga bisa menggunakan rasio leverage atau solvabilitas untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. 

Total debt 
a. Total debt to total asset ratio = 

Total asset 

 

Total debt 
b. Total debt to total equity = 

Total equity 

 

Catatan: berbagai teknik rasio keuangan lainnya bisa Anda pelajari pada materi 

Analisa Laporan Keuangan. 

 

Latihan 

Berikut ini adalah data laporan keuangan PT. Regensi pada tahun 2008 

Data Neraca 

Kas 12.000.000 Utang lancar 9.000.000 

Piutang 8.000.000 Utang jangka panjang 13.500.000 

Persediaan 6.000.000 Modal 22.500.000 

Aktiva Tetap (net) 19.000.000   

    

Total Aktiva 45.000.000 Total Pasiva 45.000.000 

 

Data Laba Rugi 

Penjualan bersih 100.000.000 

Harga pokok penjualan (65.000.000) 

Laba kotor 35.000.000 

Biaya penjualan dan umum & adminsi (15.000.000) 

Laba sebelum pajak 20.000.000 

Pajak 20% 4.000.000 

Laba setelah pajak 16.000.000 

 

Dari data tersebut, hitunglah berbagai rasio seperti yang telah dikemukakan di atas. 
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DU PONT SYSTEM 

Du Pont System adalah suatu cara untuk menampilkan rasio keuangan dalam 

bentuk bagan (chart). Tujuan akhirnya adalah untuk melihat tingkat ROI (Return on 

investment). 

Gambar Du Pont System 
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Latihan 

Dari data keuangan PT. Regensi di atas, silahkan Anda masukkan datanya ke dalam 

bagan Du Pont System. 


