
BAB 4
Analisis Ratio

Pengertian Rasio Keuangan 
Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, 
baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang 
berada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti  jika hanya dilihat dari satu sisi 
saja. Artinya jika hanya dengan melihat apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih 
berarti apabila kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya.

Caranya adalah dengan mambandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 
keuangan  atau  antar  laporan  keuangan.  Setelah  melakukan  perbandingan,  dapat 
disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita 
dapat  menilai  kinerja  manajemen dalam periode tersebut.  Perbandingan ini  kita  kenal 
dengan nama analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut James C Van 
Horne  merupakan  indeks  yang  menghubungkan  dua  angka  akuntansi  dan  diperoleh 
dengan membagi  satu angka dengan angka yang lainnya.  Rasio keuangan digunakan 
untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan 
ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada 
dalam  laporan  keuangan  dengan  cara  membagi  satu  angka  dengan  angka  lainnya. 
Perbandingan  dapat  dilakukan  antara  satu  komponen  dengan  komponen  dalam  satu 
laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian 
angka  yang  diperbandingkan  dapat  berupa  angka-angka  dalam satu  periode  maupun 
beberapa periode. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen 
dalam suatu periode apakah mencapai target seperti  yang telah ditetapkan. Kemudian 
juga  dapat  dinilai  kemampuan  manajemen  dalam  memberdayakan  sumber  daya 
perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai 
evaluasi  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  ke  depan  agar  kinerja  manajemen  dapat 
ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang 
harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang 
yang duduk dalam manajemen ke depan.

Dalam praktiknya,  analisis  rasio keuangan suatu perusahaan dapat  digolongkan 
menjadi sebagai berikut :

1. Rasio  neraca,  yaitu  membandingkan  angka-angka  yang  hanya  bersumber  dari 
neraca.

2. Rasio  laporan  Rugi  laba,  yaitu   membandingkan  angka-angka  yang  hanya 
bersumber dari laporan rugi laba.

3. Rasio antar  laporan,  yaitu  membandingkan angka-angka dari  dua sumber (data 
campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan rugi laba.

Bentuk-bentuk Rasio Keuangan
Menurut J. Fred Wetson, bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
- Rasio Lancar (Current Ratio)
- Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio / Acid Test Ratio)
- Rasio Kas (Cash Ratio)
- Rasio Perputaran Kas
- Inventory To Net Working Capital

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)
- Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (debt ratio)
- Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Erned)



- Lingkup Biaya Tetap (Fixed Charge Coverage)
- Lingkup Arus Kas (cash flow Charge)

3. Rasio Aktivity (Activity Ratio)
- Perputaran persediaan (Inventory Turn Over)
- Rata-rata jangka waktu penagihan /perputaran piutang (Average Collection 

Period)
- Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) 
- Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over) 

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)
- Margin Laba Penjualan (Profit Margin on Sales)
- Daya Laba Dasar ( Basic Earning Power)
- Hasil pengembalian total aktiva (Return on Total Assets)
- Hasil pengembalian ekuitas (Return on Total Equity)

5. Rasio  Pertumbuhan  (Growth  Ratio),  merupakan  rasio  yang  menggambarkan 
kemampuan  perusahaan  mempertahankan  posisi  ekonominya  di  tengah 
pertumbuhan perekonomian dan sector usahanya.

- Pertumbuhan penjualan
- Pertumbuhan labe bersih
- Pertumbuhan perndapatan per saham
- Pertumbuhan dividen per saham

6. Rasio  Penilaian  (Valuatioan  Ratio),  yaitu  rasio  yang  memberikan  ukuran 
kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai  pasar usahanya di  atas biaya 
investasi.

- Rasio harga saham terhadap pendapatan
- Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

Begitu pula bentuk-bentuk rasio keuangan menurut James C van Horne, Gerald 
dan  James  O  Gill  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan  dalam  menggolongkan  rasio 
keuangan. Jika terdapat perbedaan, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah, karena 
masing-masing ahli  keuangan  hanya berbeda dalam penempatan kelompok rasionya, 
namun esensinya dari penilaian rasio keuangan tidak menjadi masalah.

Kelemahan Analisis Rasio
a. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-
sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan bukan 
tidak  mungkin  data  akuntansi  itu  sendiri  mengandung  data  manipulasi  atau 
kesalahan-kesalahan  lainnya.  Perbedan-perbedaan  yang  sama  boleh  dalam 
akuntansi  misalnya  perbedaan  metode  penyusutan  akan  memberikan  data 
keuangan  yang  berbeda,  penilaian  persediaan,  periode  akuntansi  dan  lain-lain. 
Kalau  kita  ingin  menganalisis  dua  perusahaan  yang  berbeda  dan  ingin 
membandingkannya maka kita harus melakukan :
- Analisis tentang prinsip akutansi yang dianut
- Penyesuaian (rekonsiliasi) atas hal –hal yang berbeda
b. Dalam menilai suatu ratio baik atau buruk analisis harus hati-hati. Turn over 
yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral besar-besaran 
dan cenderung mau bangkrut atau mungkin jenis perusahaannya berbeda. Rasio 
turn  over  untuk  super  market  berbeda  sekali  dengan  perusahaan  dealer  mobil 
mewah misalnya.
c. Membandingkan  dengan  “industrial  ratio”  (yang  belum  ada  di  Indonesia) 
harus hati-hati.  Karena banyak trick yang digunakan manajemen yang diperbaiki 
rasio.
d. Harus  juga  disadari  bahwa  laporan  keuangan  yang  dianalisis  tidak 
menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya.



e. Hati-hati  kemungkinan adanya windows dressing,  income smoothing atau 
laporan konsolidasi

Jika Menurut J. Fred Wetson :
1. ditafsirkannya dengan berbagai macam cara 
2. prosedur pelaporan yang berbeda
3. adanya manipulasi data
4. perlakukan pengeluaran untuk biaya-biaya yang berbeda
5. penggunaan tahun fiskal yang berebeda
6. pengaruh musiman mengakibatkan rasio komporatif
7. kesamaan  rasio  keuangan  yang  telah  dibuat  dengan  standar  industri  belum 

menjamin.

Rasio likuiditas
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi  kewajiban lancarnya 

yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban 
lancar,  dengan kata lain likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek baik kewajiban kepada 
pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan, artinya apabila perusahaan ditagih, 
perusahaan akan mampu untuk memenuhi  utang tersebut  terutama utang yang sudah 
jatuh tempo. Sebagai contoh :
Utang yang segera jatuh tempo Rp. 1.000.000,-
Aktiva lancar Rp. 1.200.000,-

Maka perusahaan ini dikatakan likuid, artinya perusahaan mampu membayar utang 
tersebut.  Sebaliknya,  jika  aktiva  lancarnya  hanya  Rp.  800.000,-  perusahaan  tersebut 
dikatakan  illikuid.  Artinya  perusahaan  tidak  mampu  membayar  utang  dengan  seluruh 
aktiva  lancar  yang  dimilikinya.  Perusahaan  masih  kekurangan  sebesar  Rp.  200.000,- 
untuk menutupi utangnya.

Meskipun  kondisi  dalam  keadaan  likuid,  posisi  keuangannya  mengkhawatirkan 
karena sisa harta lancar  tinggal  Rp.  200.000,-  hal  ini  berbahaya karena misalnya ada 
kewajiban  lainnya,  pada  saat  ditagih  perusahaan  tidak  mampu  membayarnya.  Jadi 
perusahaan yang baik tidak hanya sekedar liquid saja, tetapi harus memenuhi standar 
likuiditas  tertentu  sehingga  tidak  membahayakan  kewajiban  lainnya.  Dalam praktiknya 
standar likuiditas yang baik adalah 200 % atau 2 : 1. Namun, standar likuiditas ini tidak 
mutlak dilakukan karena tergantung jenis industrinya.

Jenis-jenis Rasio Likuiditas
Jenis-jenis   rasio  likuiditas  yang  dapat  digunakan  perusahaan  untuk  mengukur 
kemampuan, yaitu  :

1. rasio lancar (current ratio)
2. rasio sangat lancar (quick ratio atau acid test ratio)
3. rasio kas (cash ratio)
4. rasio perputaran kas
5. inventory to net working capital

1.   Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio  lancar  merupakan  rasio  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  dalam 

membayar  kewajiban  jangka  pendek  atau  utang  yang  segera  jatuh  tempo  pada  saat 
ditagih  secara  keseluruhan.  Rasio  lancar  dapat  pula  dikatakan  sebagai  bentuk  untuk 
mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan.



Rumus untuk mencari rasio lancar :

Contoh : Diketahui :

Neraca PT. Yumiko Maharani, Tbk
Per 31 Desember 2005 dan 2006 (dalam jutaan)
. 

Pos-Pos Neraca 2005 2006
Aktiva Lamcar
Kas
Giro
Surat-surat berharga
Piutang
Persediaan
Aktiva lancar lainnya
Total  Aktiva  Lancar  (Current 
Assets)
Aktiva Tetap
Tanah
Mesin
Kendaraan
Akumulasi Penyusutan
Total Aktiva Tetap
Aktiva Lainnya
Total Aktiva Lainnya
Total Aktiva
Utang Lancar 
Utang Bank (10 %)
Utang dagang
Utang lainnya
Total Utang Lancar
Utang Jangka Panjang
Utang Bank (10 %)
Utang Obligasi (8 %)
Total Utang Jangka Panjang 
Ekuitas
Modal Setor
Cadangan Laba
Total Ekuitas
Total Pasiva

250
350
140
550
250
100
1.640

900
1.050
650
(200)
2.400

160
4.200

500
200
50
750

900
400
1.300

1.600
650
2.250
4.200

260
300
160
360
310
150
1.340

1.000
1.050
750
(250)
2.550

110
4.000

550
200
0
750

750
400
1.150

1.600
500
2.100
4.000

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Assets)(Current Lancar  Aktiva
 RatioCurrent =



Neraca PT. Yumiko Maharani, Tbk
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2005 dan 2006 (dalam jutaan)
. 

Komponen R/L 2005 2006

Total Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
Biaya Operasi
Biaya umum dan administrasi
Biaya penjualan
Biaya lainnya
Total Biaya Operasi
Laba Kotor Operasi
Penyusutan
Pendapatan Bersih Operasi
Pendapatan lainnya
EBIT
Biaya Bunga
Bunga bank
Bunga Obligasi
Total Biaya Bunga
EBT
Pajak 20 %
EAIT
Earning per Share

5.950
4.050
1.900

185
145
40
370
1.530
200
1.330
470
1.800

140
40
180
1.620
324
1.296

5.550
3.850
1.700

200
180
30
410
1.290
250
1.040
260
1.300

130
40
170
1.130
226
904

Ditanya : berapa rasio lancar (Current Ratio) untuk tahun 2005 dan 2006 dan analisiskan
Jawab :
Tahun 2005

2.2  kali 18.2 
750

1640
  RatioCurrent 

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Assets)(Current Lancar  Aktiva
 RatioCurrent 

≈==

=

Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2.2 kali  utang lancar atau setiap 1 rupiah utang 
lancar dijamin oleh 2.2 rupiah harta lancar atau 2.2 : 1 antara aktiva lancar dengan utang 
lancar.
Tahun 2006

1.8  kali 78.1 
750

1.340
  RatioCurrent 

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Assets)(Current Lancar  Aktiva
 RatioCurrent 

≈==

=

Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1.8 kali  utang lancar atau setiap 1 rupiah utang 
lancar dijamin oleh 1.8 rupiah harta lancar atau 1.8 : 1 antara aktiva lancar dengan utang 
lancar.



Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah dua kali, keadaan preusan untuk 
tahun 2005 berada dalam kondisi baik mengingat rasionya di atas rata-rata industri.namun 
untuk tahun 2006 kondisinya kurang baik jira dibandingkan dengan preusan lain karena 
rasionya masih di bawah rata-rata industri.

2.   Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)
Rasio  ini  juga  disebut  Rasio  Cepat,  merupakan  rasio  yang  menunjukkan 

kemampuan preusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar 
(utang  jangka  pendek)  dengan  aktiva  lancar  tanpa  memperhitungkan  nilai  persediaan 
(inventory).  Artinya nilai  persediaan kita  abaikan dengan cara  dikurangi  dari  nilai  total 
aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap mmerlukan waktu relatif lebih 
lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar 
kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Untuk  mencari  quick  ratio,  diukur  dari  total  aktiva  lancar,  kemudian  dikurangi 
dengan nilai persediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar 
dimuka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar.

Rumus :

Ditanya : Quick Ratio untuk tahun 2005 dan 2006 dan analisiskan
Jawab :

Untuk Tahun 2005

kali 2.52 
750

250 -1640
 RatioQuick 

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Inventory -AssetsCurrent 
 RatioQuick 

==

=

Untuk Tahun 2006

kali 2.2 
750

310 -1340
 RatioQuick 

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Inventory -AssetsCurrent 
 RatioQuick 

==

=

Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1.5 kali, maka keadaan perusahaan 
lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus 
menjual  persediaan  bila  hendak  melunasi  utang  lancar,  tetapi  dapat  menjual  surat 
berharga atau  penagihan piutang. Demikian  pula  sebaliknya,  jika  rasio  perusahaan di 
bawah rata-rata industri,  keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Hal ini 
menyebabkan perusahaan harus menjual persediaan untuk harga yang normal relatif sulit, 
kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas 
menambah kerugian.

s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Piutang Efek  Bank   Kas
 RatioQuick 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Inventory -AssetsCurrent 
 RatioQuick 

+++=

=



3.   Rasio Kas (Cash Ratio)
Disamping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga 

ingin  mengukur  seberapa  besar  uang  yang  benar-benar  siap  untuk  digunakan  untuk 
membayar  utangnya.  Artinya  dalam  hal  ini  perusahaan  tidak  perlu  menunggu  untuk 
menjual atau menagih utang lancer lainnya yaitu dengan menggunakan rasio lancar.

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang 
kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari 
tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di 
bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan 
sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

Rumus :

Ditanya : Cash Ratio untuk tahun 2005 dan 2006 dan analisiskan
Jawab :

Untuk Tahun 2005

% 80atau  8.0
750

 350  502
 RatioCash 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

EquivalentCash or  Cash  
 RatioCash 

=+=

=

Untuk Tahun 2006

% 75atau  746.0
750

 300  026
 RatioCash 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

EquivalentCash or  Cash  
 RatioCash 

=+=

=

Jika rata-rata industri  untuk cash ratio adalah 50 % maka keadaan perusahaan 
lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik 
karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal.
Sebaliknya apabila rasio kas di bawah rata-rata indusri, kondisi kurang baik ditinjau dari 
rasio  kas karena untuk membayar  kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual 
sebagian dari aktiva lancar lainnya.

s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Bank   Kas
 RatioCash 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

EquivalentCash or  Cash  
 RatioCash 

+=

=



4.   Rasio Perputaran Kas (Cash Turn Over)
Menurut   James O.  Gill,  rasio  ini  berfungsi  untuk  mengukur  tingkat  kecukupan 

modal  kerja  perusahaan  yang  dibutuhkan  untuk  membayar  tagihan  dan  membiayai 
penjualan.  Artinya rasio  ini  digunakan untuk mengukur  tingkat  ketersediaan kas  untuk 
membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut ;
1. apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti, ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar tagihan.
2. sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam 

pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus 
bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit.

Rumus :

Ditanya : Rasio Perputaran Kas untuk tahun 2005 dan 2006 dan analisiskan
Jawab :

Untuk Tahun 2005

 kali 7  kali 68.6
750-1640

5950
 Kas  Perputaran Rasio

  
Bersih Kerja Modal

BersihPenjualan 
 Kas  Perputaran Rasio

≈==

=

Untuk Tahun 2006

 kali 9  kali 4.9
750-1340

5550
 Kas  Perputaran Rasio

  
Bersih Kerja Modal

BersihPenjualan 
 Kas  Perputaran Rasio

≈==

=

Jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 9 % maka keadaan perusahaan 
pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari  rata-rata industri.  Namun, 
kondisi tahun 2006 dikatakan baik karena kondisi sama dengan rata-rata industri.

 
Bersih Kerja Modal

BersihPenjualan 
 Kas  Perputaran Rasio =



5.   Inventory to Net Working Capital
Rasio  ini  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  atau  membandingkan 
antara jumlah persediaan yang ada dengan modal  kerja  perusahaan.  Modal   kerja 
tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancer dengan utang lancar.

Rumus :

Ditanya : Inventory to NWC untuk tahun 2005 dan 2006 dan analisiskan
Jawab :

Untuk Tahun 2005

 % 10 10.5  0.105 
750-1640

250
   NWC toInventory ≈≈==

Untuk Tahun 2006

 % 15 14.8  0.148 
750-1340

310
   NWC toInventory ≈≈==

Jika rata-rata industri untuk Inventory to net working capital adalah 12 %, keadaan 
perusahaan  pada  tahun  2005  kurang  baik  karena  masih  di  bawah  rata-rata  industri, 
namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri, hanya saja masih 
perlu  ditingkatkan.  Untuk  tahun  2006  kondisinya  baik  karena berada di  atas  rata-rata 
industri. Artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari 
tahun sebelumnya.

Hasil Pengukuran :
Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti 

yang terlihat dalam table berikut ini :

No. Jenis Rasio 2005 2006 Standar 
Industri

1
2
3
4
5

Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
Cash Turn Over
Inventory  to  Net  Working 
Capital

2.2kali
2.5 
kali
80 %
7 %
11 %

1.8 kali
2.2 kali
75 %
10 %
15 %

2 kali
1.5 kali
50 %
10 %
12 %

Rasio lancar, dapat dilihat dari table terjadi penurunan sebanyak 2.2 kali. Hal ini 
dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri, namun sebaliknya 
pada tahun 2006 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri.

 
sLiabilitieCurrent -AssetsCurrent 

Inventory
   NWC toInventory =



Jika  standar  rata-rata  industri  untuk  Current  Ratio  adalah  dua  kali,  current  ratio 
perusahaan tahun 2005 dikatakan baik. Namun, untuk tahun 2006 dikatakan kurang baik 
karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Oleh karena itu, kondisi di tahun 
2006 perlu dikhawatirkan mengingat rasio lancar yang dimiliki perusahaan masih di bawah 
rata-rata  industri  yang  dibutuhkan  guna  menumbuhkan  tingkat  kepercayaan  berbagai 
pihak kepada perusahaan.

Hasil  rasio  cepat,  dari  tahun  2005  ke  tahun  2006  juga  mengalami  perubahan  atau 
penurunan.  Jika semula pada tahun 2005 rasio cepatannya 2.5 kali,  pada tahun 2006 
turun menjadi 2.2 kali.

Jika standar rata- rata industri untuk quick ratio adalah 1.5 kali, kondisi perusahaan dapat 
dikatakan cukup memuaskan untuk kedua tahun tersebut, walaupun terjadi penurunan.

Hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan. 
Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 80 %,pada tahun 2006 turun menjadi 
75 % .

Jika rata-rata industri rasio ks 50 %, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih 
di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah pengangguran kas sudah 
dilakukan secara optimal karena rasio kas yang tinggi dicurigai karena manajemen belum 
melakukan pengelolaan secara  baik,  artinya  adanya kas  yang  idle  (menganggur)  dan 
tentu saja ini dapat merugikan perusahaan.

Hasil pengukuran rasio perputaran kas dari  tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami 
kenaikan.  Jika semula  pada tahun 2005 rasionya sebesar  7  %,pada tahun 2006 naik 
menjadi  10  %  ini  berarti  perusahaan  memiliki  kemampuan  yang  lebih  besar  untuk 
menutupi biaya-biaya perusahaan.

Jika rata-rata industri rasio perputaran kas 10 %, kondisi perusahaan tahun 2005 tidak 
memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara, rasio untuk tahun 2006 
memuaskan karena sama dengan rata-rata industri.

Hasil  pengukuran  inventory  to  net  working  capital  dari  tahun  2005  ke  tahun  2006 
mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 1 %, pada tahun 
2006 naik menjadi 15 %.

Jika standar rata-rata indusri inventory to net working capital 12 %, rasio perusahaan ini 
untuk  tahun  2005  dinilia  kurang  baik  meski  tidak  terlalu  jauh  dari  rata-rata  industri. 
Sementara itu rasio untuk tahun 2006 baik, karena di atas rata-rata industri. 


