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ANALISIS PENGGUNAAN RASIO KEUANGAN 

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 : 
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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 laba bersih 

- Pertumbuhan pendapatan per saham 

- Pertumbuhan dividen per saham 
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6. Rasio Penilaian (Valuation 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 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 4  

 

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 
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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 =  
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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 

≈==

=
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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 perusahan 

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 

==

=

 

s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Piutang Efek  Bank   Kas
 RatioQuick 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Inventory -AssetsCurrent 
 RatioQuick 

+++=

=
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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. 
 
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 

=+=

=
 

s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

Bank   Kas
 RatioCash 

atau

 
s)Liabilitie(Current Lancar  Utang

EquivalentCash or  Cash  
 RatioCash 

+=

=
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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. 

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 =  
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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 

 kali 
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. 

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 

 
sLiabilitieCurrent -AssetsCurrent 

Inventory
   NWC toInventory =  
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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.  
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RASIO AKTIVITAS 

Pengertian Rasio Aktivitas 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya.atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan.  
 
Manfaat Rasio Aktivitas 
Dalam bidang piutang  

- perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama saru periode. 

Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam 

piutang ini beputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau 

tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan. 

- Perusahaan dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang (days of 

receivable) sehingga perusahaan dapat pula mengetahui jumlah hari (berapa hari) 

piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. 
 
Dalam bidang persediaan 

Perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini 

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian 

perusahaan dapat pula membandngkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode 

yang lalu. 
 
Dalam bidang modal kerja dan penjualan 

Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja 

berputar dalam satu periode atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai 

oleh setiap modal kerja yang digunakan. 
 
Dalam bidang aktiva dan penjualan 

- perusahaan dapat mengathui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputardalam satu periode. 

- Perusahaan dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan 

dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. 
 

Jenis-jenis  Rasio Aktivitas 

Adapun jenis rasio aktivits yang sering digunkan perusahaan : 

1. perputaran piutsang (receivable turn over) 

2. hari rata-rata penagihan piutang (days of receivable) 
3. perputaran persediaan (inventory turn over) 
4. hari rata-rata penagihan persediaan (days of inventory) 
5. perputaran modal kerja (working capital turn over) 
6. perputaran aktiva tetap ( fixed assets turn over) 
7. perputaran total aktiva ( total assets turn over) 
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Contoh : 
 

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 
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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 

 
 
Menghitung rasio aktivitas dengan ; 
 

1. Receivable Turn over (perputaran pitang) 
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan 

piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini 

berputar dalam satu periode. 
 
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan, bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam 

piutang semakin rendah (bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya 

kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. sebaliknya semakin rendah rasio ini maka 

perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan 

kesuksesan penagihan piutang. 
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Rumus : 
 

 
Piutang rata-Rata

KreditPenjualan 
OverTurn  Receivable =  

atau 

 
Piutang 

KreditPenjualan 
OverTurn  Receivable =  

 
Untuk mencari Receivable Turn Over tahun 2005 dan 2006 maka : 

dik : 

Penjualan Kredit  = total penjualan  

Rata-rata piutang = Piutang 
 
- untuk tahun 2005 
 

kali 12 11.81  
550 

5950
OverTurn  Receivable ≈==  

 
- untuk tahun 2006 
 

kali 51 15.41  
360

5950
OverTurn  Receivable ≈==  

 
artinya perputaran piutang untuk tahun 2005 12 kali dibandingkan penjualan dan 

perputaran piutang untuk tahun 2006 adalah 15 kali dibandingkan penjualan. 
 
Jika rata- rata industri unutk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 

2005 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap 

tidak berhasil, Namun untuk tahun 2006 (15.41 kali) dianggap berhasil karena 

melebihi angka rata rata industri.  
 
Bagi bank yag akan memberikan kredit perlu juga menghitung hari rata-rata 

penagihan piutang (days of receivable). Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah 

hari (berapa hari ) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih dan rasio ini juga 

sering disebut days sales uncollected. 
 
Menghitung rata–rata penagihan piutang  (days of receivable)  
 

 
kreditpenjualan  

360 x rata-rata piutang
   receivable  of   days =  

atau  

 
piutang   perputaran

satu tahun   dalam harijumlah 
  receivable  of   days =  
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Untuk mencari days of receivable tahun 2005 dan 2006 maka : 
 
dik : 
jumlah hari dalam satu tahun  = 365 hari  
peputaran piutang = receivable turn over 
 
- untuk tahun 2005 
 

hari 13 hari   30.41  
12 

365
 receivable  of  days ≈==  

 
- untuk tahun 2006 
 

hari 24 hari   23.33  
15 

365
 receivable  of   days ≈==  

 

hari 25 hari  24.33  
15 

365
adalah   piutang penagihan   industri  rata-Rata ≈==  

 
sebelum menyimpulkan lebih lanjut, perlu terlebih dulu dilihat syarat-syarat kredit 

yang diberikan apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Jika syarat yang pertama  

yang berlaku, tahun 2005 kelebihan atau melebihi tanggal jatuh tempo satu hari. 

Namun apabila syarat kedua yang berlaku, maka hari rata-rata penagihan piutang 

dapat dikatakan cukup baik. 
 
J. fred Weston menyebutkan rata-rata jk waktu penagihan adalah ukuran 

perputaran piutang yang dihitung dalam dua tahapan berikut : 

1. penjualan per hari 
 

 
360 

penjualan
  hariper  penjualan =  

 
2. hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang  
 

perharipenjualan  

 piutang
penagihan   waktu   jangka rata-Rata =  

 
Contoh : 

untuk tahun 2005  
 

 Rp.16.5 
360 

5950
  hariper  penjualan ==  
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hari)   (34   hari   3.33
16.5 

 550
penagihan  waktu   jangka rata-Rata ==  

untuk tahun 2006 
 

 Rp.15.4 
360 

5550
  hariper  penjualan ==  

 

hari)   24 (   hari   4.23
15.4 

 360
penagihan  waktu   jangka rata-Rata ==  

 
jika rata-rata industri 25 hari, artinya  kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka 

waktu penagihan untuk tahun 2005 kurang baik karena consumen membayar tagihan 

tidak tepat waktu tetapi untuk tahun 2006 cukup baik. 
 

2. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 
Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini 

dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan 

berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun.  

Semakin tinggi rasio ini maka hal ini menunjukkan perusahaan bekerja semakin 

efisien dan likuid persediaan semakin baik. Demikian pula apabila sebaliknya, maka 

perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang 

persediaan yang menumpuk, hal ini akan menagkibatkan investasi dalam tingkat 

pengembalian yang rendah. 

Rumus : 

 1. Menurut J C Van Horne 

 
persediaan 

 dijual  yang  barangpokok    harga
over   turn  inventory =  

2. Menurut J Fred Weston 

 
persediaan 

penjualan 
over   turn  inventory =  

dik :  penjualan = sales 

persediaan = inventory 
 
- untuk tahun 2005  

 kali 24   23.8 
250 

 5950
over   turn  inventory ≈==  

 
rasio ini menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. 

Apabila rata-rata industri untuk inventory turn over adalah 20 kali, berarti 
inventory turn over lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah 
yang berlebihan (tidak produktif). 
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Kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam 

gudang, dapat di cari dengan cara membagikan jumlah hari dalam satu tahun dibagi 

perputaran persediaan yaitu ; 

 hari  15
24 

 360
  gudang  dalamn     tersimpapersediaan  rata-rata ==  

 
perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri dapat dicari  365/20 

adalah 18.2 atau  sama dengan 19 hari, ini berarti terdapat kecepatan perubahan 

persediaan menjadi piutang 4 hari. 

- untuk tahun 2006  

 kali  18   17.9 
310 

 5550
over   turn  inventory ≈==  

 
rasio ini menunjukkan 18 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. 

Apabila rata-rata industri untuk inventory turn over adalah 20 kali, berarti 
inventory turn over kurang baik. Perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang 
berlebihan (tidak produktif). 

Kemudian, untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam 

gudang, dapat dicari dengan cara membagikan jumlah hari dalam satu tahun dibagi 

perputaran persediaan, yaitu : 

 hari  20
18 

 360
  gudang  dalaman     tersimppersediaan  rata-rata ==  

 
perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri dapat dicari 365/20 

adalah 18.2 hari atau sama dengan 19 hari. Ini berarti  terdapat keterlambatan 

satu hari perubahan persediaan menjadi piutang. 
 

3. Perputaran  Modal Kerja  (Working Capital Turn Over) 
Rasio ini merupakan salah satu rasio yang mengukur atau menilai keefektifan modal 

kerja perusahaan selama periode tertentu, artinya seberapa banyak modal kerja 

berputar selama satu periode. 

Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan perusahaan sedang kelebihan 

modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan 

atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar.  

Sebaliknya perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan perputaran piutang 

atau saldo kas yang terlalu kecil. 

Rumus : 

 
rata-rata   kerja   modal 

bersih penjualan 
 kerja  modal   perputaran =  

atau  

 
 kerja  modal 

bersih penjualan 
 kerja   modal   perputaran =  
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dik :  penjualan bersih = net sales 

modal kerja rata-rata 
 
- untuk tahun 2005  

kali  7.3  3.62 
1640

5950
 kerja  modal   perputaran ≈==  

 
perputaran modal kerja tahun 2005 sebanyak 3.7 kali, artinya setiap  Rp.1,- modal 

kerja dapat menghasilkan  Rp. 3.7 penjualan  
 
- untuk tahun 2006 

 kali  4  4.14 
1340

5550
 kerja  modal   perputaran ≈==  

 
perputaran modal kerja tahun 2006 sebanyak 4 kali, artinya setiap  Rp.1,- modal 

kerja dapat menghasilkan  Rp. 4 penjualan. 

Terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2005 ke 2006, hal 

ini menunjukkan ada kemajuan yang diperoleh manajemen. Namun jika rata-rata 

industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk 

tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah dari rata-rata 

industri. Dalam hal ini manajemen harus bekerja lebih keras lagi untuk 

meningkatkan rasio perputaran modal kerja hingga minimal mencapai atau sama 

dengan rasio rata-rata industri. 
 

4. Fixed Assets Turn Over 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan 

dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dengan kata lain rasio ini untuk 

mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap 

sepenuhnya atau belum. 
Rumus : 

 
assets)  fixed   total(    tetapaktiva  total

(sales)penjualan 
over   turn  assets  fixed =  

 
dik :  penjualan = sales 

total aktiva tetap = total fixed assets 
 
- untuk tahun 2005  
 

kali  5.2  2.479 
2400

5950
over    turn  assets  fixed ≈==  

 
perputaran aktiva tetap tahun 2005 sebanyak 2.5 kali. Artinya setiap Rp. 1,- aktiva 

tetap dapat menghasilkan Rp. 2.5 penjualan. 
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- untuk tahun 2006 
 

kali  2.2  2.176 
2550

5550
over    turn  assets  fixed ≈==  

 
perputaran aktiva tetap tahun 2006 sebanyak 2.2 kali. Artinya setiap Rp. 1,- aktiva 

tetap dapat menghasilkan Rp. 2.2 penjualan. 

Kondisi perusahaan sangat tidak menggemberikan  karena terjadi penurunan rasio 

dari tahun 2005 ke 2006. lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata 

industri untuk total  assets turn over yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu 

memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang  dimiliki jika dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang sejenis. 
 

5. Total Assets Turn Over 
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva 

yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari 

tiap rupiah aktiva. 
Rumus : 
 

 
assets)    total(   aktiva  total

(sales)penjualan 
over   n  asset  tur  total =  

 
dik :  penjualan = sales 

total  aktiva = total assets 
 
- untuk tahun 2005  
 

 kali  42.1  1.416 
4200

5950
over   n  asset  tur  total ≈==  

 
perputaran total aktiva tahun 2005 sebanyak 1.42 kali. Artinya setiap Rp.1,- aktiva 

dapat menghasilkan Rp. 1.42 penjualan. 
- untuk tahun 2006 

 kali  4.1  1.387 
4000

5550
over   n  asset  tur  total ≈==  

 
perputaran total aktiva tahun 2006 sebanyak 1.4 kali. Artinya setiap Rp.1,- aktiva 

dapat menghasilkan Rp. 1.4 penjualan. 

Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio 

dari tahun 2005 ke tahun 2006. kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata 

industri unutk total asset turn over, yaitu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu 

memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan mampu untuk dapat 

meningkatkan lagi  penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang 

produktif. 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 21  

 

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

yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
 

No Jenis Ratio 2005 2006 Estandar Industri 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Receivable Turn Over 
Days of Receivable 
Inventory Turn Over 
Days of Inventory 
Working Capital Turn Over 
Fixed Asset Turn Over 
Total Asset Turn Over 

12 kali 
31 hari 
24 kali 
15 hari 
3.7 kali 
2.5 kali 

1.42 kali 

15 kali 
24 hari 
18 kali 
20 hari 

4 kali 
2.2 kali 
1.4 kali 

15 kali 
25 hari 
20 kali 
19 hari 

6 kali 
5 kali 
2 kali 

 
Receivable turn over atau perputaran piutang tahun 2005 ke taun 2006 meningkat, 

yaitu 12 kali menjadi 15.5 kali. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang 

tertanam semakin kecil. Sementara itu, rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti 

peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. 

Rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2005 selama 31 hari dan 2006 selama 

24 hari karena kurang dari 60 hari. Artinya perusahaan ini mampu melakukan penagihan 

secara cepat atau tepat waktu.  

Namun sebagai pembanding, perlu terlebih dahulu dilihat syarat-syarat kredit yang 

diberikan apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. jika syarat yang pertama yang berlaku, 

pada tahun 2005 kelebihan atau melebihi tanggal jatuh tempo 1 hari. Namun apabila 

syarat yang kedua yang berlaku, hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan 

cukup baik. 

Rasio inventory turn over terlihat terjadi penurunan 24 kali pada tahun 2005 dan turun 

18 kali di tahun 2006. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turn over 

adalah 20 kali. Maka, perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2006 karena di bawah 

rata-rata industri. 

Untuk rasio working capital turn over terjadi sedikit kenaikan dari tahun 2005 ke 

tahun 2006, yaitu dari 3.7 kali menjadi 4 kali. Jika rata-rata industri adalah 6 kali 

rasio perusahaan ini untuk tahun 2005 adalah 3.7 kali dan tahun 2006 adalah 4 kali 

kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. 

Untuk rasio fixed assets turn over terjadi pernurunan dari tahun 2005 sebesar 2.5 

kali turun di tahun 2006 menjadi 2.2 kali. Kedua rasio ini kurang baik karena masih di 

bawah rata-rata industri. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien 

dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Sementara itu untuk rasio total assets turn over juga terjadi penurunan di mana 

semula tahun 2005 sebesar  1.42 kali, turun pada tahun 2006 menjadi hanya sebesar 

1.4 kali. Sementara itu rata-rata industri total assets turn over adalah 2 kali maka, 

rasio perusahaan beroperasi kurang baik. Artinya perusahaan menggunakan aktivanya 

kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. 
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RASIO SOLVABILITAS 

Pengertian Rasio Solvabilitas 

Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan 

memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan beberapa 

pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan  sumber dana  ini tergantung 

dari tujuan, syarat-syarat, keuntungan dan kemampuan perusahaan tentunya. 

Sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan 

pinjaman (bank atau lembaga keuangan lainnya). Perusahaan dapat memilih dana 

dari salah satu sumber tersebut atau kombinasi dari keduanya. 

Setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya 

penggunaan modal sendiri mimiliki kelebihan, yaitu mudah diperoleh, dan beban 

pengambilan yang relatif lama. Disamping itu dengan menggunakan modal sendiri 

tidak ada beban untuk membayar angsuran termasuk bunga dan biaya lainnya. 

Sebaliknya kekurangan modal sendiri sebagai sumber  dana adalah jumlahnya yang 

relatif terbatas, terutama pada saat menjatuhkan dana yang relatif besar. 

Rasio solvabilitas (leverage) merupakan rasio yang digunkan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya berapa besar beban utang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas 

dikatakan bahwa rasio ini digunkan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untukmembayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang 

dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya 

apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai resiko 

kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil 

pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. 

Pengukuran rasio solvabilitas, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : 

1. mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk 
permodalan 

2. melalui pendekatan rasio rasio laba rugi. 

Manfaat rasio solvabilitas (leverage) : 

1. untuk menganalisi kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 
pihak lainnya. 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 23  

 

2. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajibanyang bersifat 
tetap. 

3. untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva khususnya aktiva khususnya  
aktiva tetapdengan modal. 

4. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 
pengelolaan aktiva 

6. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 
sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 
terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

Initinya dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa 

hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta 

mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

Jenis-jenis  Rasio Solvabilitas 

Adapun jenis rasio solvabilitas yang sering digunkan perusahaan : 

8. debt to asset ratio (debt ratio) 

9. debt to equity ratio 

10. long term debt to equity ratio 

11. times interest earned 

12. fixed charge coverage 
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Misalnya 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 
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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 

 
 

7. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 
Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. 

Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka 

semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena 

dikhawatirkan perusahan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan 

dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio 
perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. 
Rumus : 

100 x 
Assets Total

debt Total
ratioasset    Debt to =  
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Untuk mencari Debt to Assets Ratio tahun 2005 dan 2006 maka : 

 

dik : 

total debt = total utang  

total assets = total aktiva 

 

- untuk tahun 2005 

 

 % 49   48.8 100 X 
4200

2050
ratioasset    Debt to ≈==  

 

rasio ini menunjukkan bahwa 49 % pendanaan preusan dibiayai dengan utang untuk 

tahun 2005. artinya, bahwa setiap Rp. 100,- pendanaan preusan  Rp. 49.- dibiayai 

dengan utang dan Rp. 41.- disediakan oleh pemegang saham. 

 

- untuk tahun 2006 

 

 % 47   47.5 100 X 
4000

1900
ratioasset    Debt to ≈==  

 

rasio ini menunjukkan bahwa 48 % pendanaan preusan dibiayai dengan utang untuk 

tahun 2006. artinya, bahwa setiap Rp. 100,- pendanaan perusahaan  Rp. 48.- 

dibiayai dengan utang dan Rp. 52.- disediakan oleh pemegang saham. 

 

Jika rata-rata industri 35 %, debt to assets ratio perusahaan  masih di atas rata-

rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. 

(semakin kecil  rasio ini maka semakin baik).  

Kondisi tersebut juga menunjukkan preusan dibiayai hampir separuhnya dari utang. 

Jira preusan bermaksud menambah utang, preusan perla menambah dulu 

ekuitasnya. Secara teoritis, apabila preusan dilikuidasi masih mampu menutupi 

utangnya dengan aktiva yang dimiliki. 

 

8. Debt to Equity Ratio 
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio 

ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas. Rasio  ini  berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan pinjaman (kreditor) dengan pemilik preusan. Dengan kata lain rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. 

 

Bagi bank (kreditor) semakin besar rasio ini maka akan semakin tidak 

menguntungkan karena akan semakin besar rasito yang ditanggung atas kegagalan 

yang mungkin terjadi di perusahaan.  Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka 
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semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas 

pengamanan bagi peminjam jira terjadi kerugiaan atau penyusutan terhadap nilai 

aktiva. Rasio ini juga menunjukkan kelayakan dan resiko keuangan perusahaan. 

Rumus : 

100 x 
(equity) Ekuitas

(debt) utang Total
ratioequity    Debt to =  

 

Untuk mencari Debt to Equity Ratio tahun 2005 dan 2006 maka : 

dik : 

total utang  = debt 

total ekuitas = Equity 

 

- untuk tahun 2005 

 % 91   0.911 100 X 
2250

2050
ratioequity    Debt to ≈==  

 

- untuk tahun 2006 

 % 90   0.904 100 X 
2100

1900
ratioequity    Debt to ≈==  

 

rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp.91,- tahun 2005 untuk setiap 

Rp.100,- yang disediakan pemegang sahamn, atau perusahaan dibiayai oleh utang 

sebanyak 91 %. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 

2005, yaitu sebesar 90.4 % mendekati 91 %. 

Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80 %, perusahaan 

masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula 

untuk tahun 2006 kurang baik dan tidak jaug berbeda dengan tahun 2005. 

 

9. Long Term Debt to Equito Ratio (LTDtER) 
LTDeER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara 

utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

Rumus : 

 

100 X 
Equity

Debt Term Long
LTDtER=  
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Untuk mencari LTDtER tahun 2005 dan 2006 maka : 

 

dik : 

Long Term Debt  = total utang jangka Panjang  

Equity total = ekuitas  

 

- untuk tahun 2005 

 

%  85577.0100 X 
2250

1300
LTDtER ≈==  

 

- untuk tahun 2006 

 

%  55547.0100 X 
2100

1150
LTDtER ≈==  

 

10. Time Interest Earned 
Rasio ini merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini 

untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan  sebagai alat 

ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama 

seperti coverage ratio. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga 

pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari 

kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasionya rendah semakin rendah pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. 

Rumus : 

 
(interest) bunga Biaya

EBIT
  EarnedInterest   Times =  

atau 

 
(interest) bunga Biaya

Bunga Biaya  EBIT
  EarnedInterest   Times

+=  

Untuk mencari Times Interest Earned  tahun 2005 dan 2006 maka : 

dik : 

EBIT = Earning Before Interest and Tax  

Interest = biaya bunga  

- untuk tahun 2005 

kali  10 
180

1800
  EarnedInterest   Times ==  

- untuk tahun 2006 

kali 8  7.6  
170

1300
  EarnedInterest   Times ≈==  
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Times interest earned tahun 2005 adalah 10 kali atau dengan kata lain, biaya bunga 

dapat ditutup 10 kali atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kalidari 

laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian, untuk tahun 2006 adalah 8 kali atau 

dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 8 kali laba sebelum bunga dan pajak. 

Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2005 

baik. Akan tetapi, untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah 

rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman di kemudian hari. 

 

11. Fixed Charge Coverage (FCC) 
Rasio ini sering juga disebut dengan Lingkup Biaya Tetap,  merupakan rasio yang 

menyerupai Times Interest Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa 

aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya 

bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. 

Rumus : 

 

 
lease / sewakewajiban   bunga Biaya

 /leasesewaKewajiban   Bunga Biaya  EBT
  Coverage Charge Fixed

+
++=  

 

Untuk mencari Fixed Charge Coverage tahun 2005 dan 2006 maka : 

dik : 

EBT = Earning Before Tax  

Interest = biaya bunga  

Kewajiban sewa = lease 

 

- untuk tahun 2005 

kali  85.8 
40  180

40  180  1650
  FCC ≈=

+
++=  

 

- untuk tahun 2006 

 

kali  1265.11 
30  170

30  170  2130
  FCC ≈=

+
++=  

 

Seandainya rata-rata industri untuk Fixed charge Coverage adalah 10 kali, untuk 

tahun 2005, hanya 8 kali dan ini  dinilai kurang baik, karena masih di bawah rata-

rata industri dan tentu menulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. 

Sementara itu, untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik  karena 

berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk 

memperoleh pinjaman. 
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Hasil Pengukuran 

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

yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
 

No Jenis Ratio 2005 2006 Estandar Industri 
1 
2 
3 
4 
5 

Debt to Asset Ratio 
Debt to Equity Ratio 
LTDtER 
Times Interest Earned 
Fixed Charge Coverage 

49 % 
91 % 
58 % 

10 kali 
8 kali 

49 % 
90 % 
55 % 
8 kali 

12 kali 

35 % 
90 % 

10 kali 
10 kali 
10 kali 

 
Debt to Asset Ratio tahun 2005 sebanyak 49 % artinya dari aktiva perusahaan 

didanai utang (modal pinjaman sebesar 49 % dan ini juga berarti sebanyak 41 % 

dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48 % 

dari aktiva perusahaan didanai utang (modal pinjaman) dan sebanyak 42 %dibiayai 

dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata 

industri 35 %, kondisi perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik. 

Artinya perusahaan dibiayai dengan  utang melebihi rata-rata industri. 

 

Debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp. 91,- pada tahun 

2005 untuk setiap Rp.100,- yang disediakan emegang saham. Perusahan dibiayai leh 

utang sebanyak 91 %. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan 

tahun 2005 yaitu sebesar 90 %. 

 

Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80 %, perusahaan 

masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula 

untuk tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. 

 

Times interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali atau dengan kata lain, biaya 

bunga dapat di tutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 

2006, times interest earned adalah 8 kali atau dengan kata lain,biaya bunga dapat 

ditutup b kali laba sebelum bunga dan pajak.  

 

Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 

baik, akan tetapi untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-

rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh 

pinjaman di kemudian hari. 

 

Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk 

tahun 2005 hanya 8 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata 

industri dan tentu  menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman 

baru. Sementara itu, tahun 2006 dengan rasio 12kali dianggap cukup baik karena 

berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk 

memperoleh pinjaman. 
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Analisa yang Perlu Dilakukan dalam 

Pengerjaan Analisa Keuangan 

 
Analisa keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam melakukan financial 

modeling. Analisa keuangan merupakan sebuah analisa kompleks yang 

memanfaatkan laporan keuangan sebagai acuan untuk mengetahui posisi dan 

performa suatu perusahaan. Analisa keuangan juga berguna untuk menganalisa 

bagaimana prospek keuangan perusahaan di masa depan. Dalam melakukan analisa 

keuangan kita dapat melakukan beberapa analisa yang dapat berguna untuk 

mempermudah pekerjaan kita. Analisa tersebut antara lain: 

1. Comparative financial statement analysis. 
2. Common-size financial statement analysis. 
3. Ratio analysis. 

Comparative Financial Statement Analysis 

Inti dari comparative financial statement analysis adalah dengan mereview data 

dari laporan neraca keuangan, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas  dalam suatu 

jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan 

keuangan tersebut dari tahun per tahun ataupun dalam jangka waktu tertentu. 

Comparative financial statement analysis juga biasa disebut analsis horizontal, 

disebut demikian karena cara yang kita lakukan dalam analisa ini yaitu dengan cara 

membandingkan akun-akun dari laporan keuangan yang kita bandingkan secara 

horizontal (kiri ke kanan/ kanan ke kiri). Informasi yang paling penting yang dapat 

terungkap dari comparative financial statement analysis adalah terungkapnya tren 

kinerja perusahaan. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat 
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mengungkapkan arah, kecepatan, dan tingkat tren. Dari analisa ini kita  juga dapat 

membandingkan tren dari beberapa akun yang berkaitan. Misalnya dengan melihat 

bahwa kenaikan pendapatan ternyata juga diikuti kenaikan biaya yang dikeluarkan 

(Gambar 1). 

Gambar 1. Contoh Comparative Financial Statement Analysis 

 

Common-Size Financial Statement Analysis 

Analisa laporan keuangan bisa berguna untuk mengetahui seberapa besar proporsi 

suatu akun keuangan dalam keseluruhan laporan keuangan. Common size ratio bisa 

dilakukan satu persatu terhadap laporan neraca keuangan dan laporan laba-rugi. 

Dalam menganalisa akun-akun dalam neraca keuangan umumnya kita menggunakan 

jumlah total aset (atau kewajiban ditambah ekuitas)  sebagai patokan. Total aset 

kita hitung sebesar 100 %. Selanjutnya akun lain dalam neraca kita bagi dengan 

total aset. Dalam menganalisa laporan laba rugi , penjualan kita ditetapkan sebesar 

100 % dengan sisa akun yang lain dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. 

Analisa common-size ini juga biasa disebut analisa vertikal berdasarkan cara 

perbandungan yang kita lakukan yaitu dengan cara melakukan perbandingan dari 

atas ke bawah/ bawah ke atas. 

Secara garis besar tujuan melakukan analisa comon size adalah untuk mengetahui 

proporsi dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Dalam neraca hal ini 

berguna untuk mengetahui seberapa besar proposi komponen dar aset, apakah 

perusahaan tersebut lebih banyak memiliki aset lancar atau dari aset tidak lancar, 

bagaimana proporsi kas, ataupun inventori yang dimiliki. Dalam neraca kita juga 

dapat melihat proporsi pendanaan yang dimiliki apakah kebanyakan dari hutang 

atau ekuitas. Common size ratio juga bermanfaat dalam analisa laba rugi dimana 

kita dapat mengetahui komponen biaya apa yang paling besar dan berdampak 

krusial laba dari suatu perusahaan. 
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Keunggulan dari common-size analysis  adalah hal ini juga dapat berguna sebagai 

perbandingan antar  kinerja keuangan dengan perusahan pesaing, rata-rata 

industri, ataupun dengan kinerja perusahaan itu sendiri di tahun-tahun sebelumnya. 

Dengan mengkonversikan angka-angka dalam laporan keuangan menjadi sebuah 

persentase membuat perbandingan yang kita lakukan akan lebih berimbang. 

Tabel 1. Contoh Common Size Ratio Analysis 

 
Ratio Analysis 

Analisa rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan 

dalam analisa keuangan. Analisa rasio dilakukan dengan membandingkan nilai satu 

akun dibandingkan dengan akun lainnya. Rasio – rasio yang umum dipakai dalam 

analisa ini antara lain 

• Liquidity Ratio. Liquidity ratio mengacu kepada kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pendanaan untuk jangka pendek. Rasio yang penting dalam liquidity 

ratio salah satunya adalah current ratio , yang mengukur jumlah asset lancar yang 

dapat menutupi kebutuhan hutang lancar yang dimiliki perusahaan 

• Solvency Ratio. Solvency ratio memiliki kemiripan dengan liquidity ratio, bila 

liquidity ratio dilakukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan perusahaan untuk 

jangka pendek, solvency ratio bertujuan untuk mengetahui kemampuan pendanaan 

perusahaan untuk jangka panjang. Dengan menghitung solvency ratio kita dapat 

melihat komposisi pendanaan dari suatu perusahaan. Kita dapat melihat bagaimana 

struktur modal perusahaan, apakah kebanyakan melalui hutang atau melalui 

ekuitas. 
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• Asset Utilization atau juga bisa disebut asset turnover berguna untuk mengetahui 

seberapa efektif pengunaan suatu aset dikonversikan menjadi penghasilan. Analisa 

ini kita lakukan dengan cara membandingkan komponen dari aset dengan total 

penghasilan yang dihasilkan. Contohnya, Cash Turnover = Sales/Cash, Account 

Receivable Turnover= Sales/AR, Working Capital Turover= Sales/Working 

Capital,dll. 

• Profitability Ratio. Untuk mengevaluasi tingkat margin yang didapat dari aktivitas 

perusahaan dan untuk mengetahui tingkat pengembalian dari aktivitas perusahaan 

terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan merupakan dua manfaat utama dari 

mengetahui profitablity ratio. Rasio – rasio seperti gross profit margin, operating 

margin, dan net profit margin dijadikan acuan untuk mengetahui tingkat margin 

dari aktivitas perusahaan, sedangkan rasio-rasio seperti return on assets, dan 

return on equity dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian aktivitas 

perusahaan terhadap investasi yang dilakukan. 
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Interpretasi Current Ratio dan Quick Ratio 

Laporan keuangan berisi informasi yang berguna bagi proses pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu pengguna laporan keuangan menggunakan beberapa 

analisa laporan keuangan agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan. 

Beberapa analisa yang digunakan diantaranya[1] : 

� Analisis komparatif laporan keuangan 
� Analisis common-size laporan keuangan 
� Analisis Rasio 
� Analisis Arus Kas 
� Valuasi 

Untuk analisa keuangan , analisa rasio adalah rasio yang popular dan banyak 

digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Namun kesalahpahaman akan hasil 

analisa ini sering terjadi. Rasio menggambarkan hubungan matematika antara dua 

besaran angka. Rasio 300 terhadap 150 digambarkan dengan 2:1 atau 2. Rasio 

adalah perhitungan aritmatika yang sederhana namun interpretasi terhadap rasio 

bisa jadi lebih kompleks. Rasio harus diinterpretasi secara hati-hati karena faktor 

yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan yang mempengaruhi 

penyebut seperti biaya dan penjualan. Semakin besar penjualan tentu 

biaya/cost, penjualan akan meningkat juga. Lalu, kita harus ingat bahwa 
perhitungan rasio adalah salah satu dari langkah awal, bukan hasil akhir dari 

analisis. Analisis rasio dipengaruhi faktor-faktor seperti: operasi internal 

perusahaan,kondisi ekonomi dan industri, dan kebijakan akuntansi. Selain itu agar 

lebih bermakna analisa rasio ini harus disertai dengan analisa lain seperti analisa 

komparatif (dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis atau perusahaan 

yang sama dengan tahun yang berbeda/analisa trend) 

Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kreditor menganalisa laporan keuangan 

dengan menggunakan current ratio dan quick ratio. Seperti yang kita ketahui 

bersama, kreditor adalah pihak yang memberi pinjaman dana kepada pengusaha 

(perusahaan). Tentu kreditor berkepentingan untuk menganalisa kemampuan 

membayar perusahaan yang berhutang kepadanya. 

Current Ratio 

Adalah rasio yang paling umum digunakan untuk melihat exposure hutang pada 

neraca.Hubungan aset lancar dan liabilitas lancar merupakan upaya untuk 

menunjukan keamanan klaim hutang jika perusahaan gagal bayar[2]. Current ratio 
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mengukur seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk membayar liabilitas 

lancar. Perhitungan rasio ini adalah 

Current Ratio =aset lancar/liabilitas lancar 

Dalam perspektif pemberi pinjaman, hasil dari perhitungan diharapkan lebih dari 1 

atau  semakian besar rasio ini semakin diminati oleh pihak kreditur[3]. Rasio lebih 

besar dari 1 diartikan bahwa perusahaan dapat segera memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

Quick Ratio 

Rasio ini adalah pengembangan dari current ratio. Rasio ini mengukur exposure 

hutang pada neraca terhadap “aset yang benar-benar lancar”. Pada perhitungan 

rasio ini tidak dimasukan komponen persediaan dan biaya dibayar dimuka sehingga 

perhitungan quick ratio adalah 

Quick  Ratio = (kas dan setara kas + piutang) /liabilitas lancar atau   

(aset lancar-persediaan-biaya dibayar dimuka)/liabilitas lancar 

 

Current Ratio vis a vis Quick Ratio 

Berikut adalah laporan posisi keuangan salah satu perusahaan consumer goods di 
Indonesia 
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Ilustrasi 1 : Contoh Laporan

 

Current ratio =aset lancar/liabilitas lancar

Quick ratio =(aset lancar-persediaan-biaya dibayar dimuka)/liabilitas lancar=
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Laporan Posisi Keuangan 

Current ratio =aset lancar/liabilitas lancar    =  0,66 

biaya dibayar dimuka)/liabilitas lancar=0,38 
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Kedua rasio tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menggambarkan kemampuan 

membayar jangka pendek. Perbedaannya adalah dalam current ratio 

diperhitungankan persediaan dan biaya dibayar dimuka sedangkan pada quick ratio 

tidak. Current ratio pasti memiliki rasio yang lebih besar dari quick ratio. Pada 

perhitungan kali ini yaitu 0,66 > 0,38. Dari dua rasio yang ada, mana yang sebaiknya 

kreditur pilih untuk analisa yang akan digunakan? 

Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik! Penggunaan keduanya tergantung 

pada konteks dan kondisi riil yang ada. Dalam kondisi normal misalnya, ketika 

perusahaan beroperasi sebagaimana biasanya, ekonomi dan industri dalam keadaan 

stabil atau bahkan meningkat, dan hutang perusahaan tidak dalam keadaan jatuh 

tempo maka perhitungan quick ratio belum diperlukan, cukup dengan 

memperhitungankan current ratio saja. Namun jika operasi perusahaan tidak dalam 

kondisi normal (ada masalah dalam perusahaan), kondisi ekonomi sedang kurang 

baik, atau hutang perusahaan signifikan dalam keadaan jatuh tempo maka 

perhitungan current ratio menjadi tidak relevan, justru kreditur harus 

menggunakan quick rasio pada saat-saat seperti itu. 

Mengapa? 

Ingat bahwa rasio adalah perhitungan aritmatika sederhana antara dua besaran 

angka. Hasil perhitungan dua besaran itu tidak berarti banyak dengan sendirinya! 

Kita perlu memperhatikan komponen-komponen yang membentuk angka tersebut 

dan juga faktor-faktor lain. Dalam hal melihat kemampuan membayar jangka 

pendek, kita harus selalu ingat bahwa yang namanya liabilitas atau kewajiban 

jangka pendek adalah hutang yang dapat diselesaikan dengan membayar kas kepada 

vendor.  Misalnya perusahaan berhutang kepada vendor dalam jangka waktu 60 

hari sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembeliaan persediaan, maka dalam waktu 

60 hari kedepan perusahaan harus melunasinya dengan membayar kas sebesar Rp 

300.000.000,00 kepada vendor. “Cash is the king” Intinya kas adalah instrument 
yang pada akhirnya akan menyelesaikan/menutup semua liabilitas lancar 

perusahaan. 

Mari kita lihat komponen pembentuk current ratio dan quick ratio. 

Current Ratio memiliki persamaan =aset lancar/liabilitas lancar   , jika kita lihat 

lebih detail maka persamaan menjadi,  (kas dan setara kas + piutang + persediaan + 

biaya di bayar dimuka)/liabilitas lancar 

Dalam kondisi tidak normal seperti kondisi jatuh tempo misalnya, kita harus paham 

bahwa dalam kondisi jatuh tempo perusahaan harus cepat melunasi hutangnya 

kepada vendor. Bagaimana dalam kondisi seperti itu perusahaan bisa menjual 
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barang yang masih menumpuk dipersediaan, belum lagi banyak penjualan dilakukan 

dengan piutang : 

Ilustrasi 2 : Konversi

Hal itu akan memakan waktu yang cukup lama bukan? Ingat hutang dilunasi dengan 

kas!  Jadi indikator dari rasio current tidak relevan pada kondisi ja

dalam kondisi yang “tidak normal” Hal ini berbeda dengan perhitungan yang ada 

pada quick ratio. Quick ratio hanya menghitung kas dan setara kas serta piutang, 

tidak dengan persediaan juga tidak dengan biaya di bayar dimuka. Sehingga dalam 

kondisi jatuh tempo, quick ratio menjadi relevan dibandingkan dengan current 

ratio. Pun sebaliknya, dalam kondisi normal perhitungan current ratio cukup dan 

relevan sedangkan perhitungan quick ratio dianggap akan menjadi pemborosan 

dalam analisa. 

Semakin Besar Rasio Semakin Baik? 

Mari kita lihat kembali perhitungan current ratio yang telah diperhitungkan 

sebelumnya, 

Current ratio =  aset lancar/liabilitas lancar

Ilustrasi 3 : komponen aset lancar
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k dipersediaan, belum lagi banyak penjualan dilakukan 

 

Konversi Menjadi Kas 

Hal itu akan memakan waktu yang cukup lama bukan? Ingat hutang dilunasi dengan 

Jadi indikator dari rasio current tidak relevan pada kondisi jatuh tempo atau 

dalam kondisi yang “tidak normal” Hal ini berbeda dengan perhitungan yang ada 

pada quick ratio. Quick ratio hanya menghitung kas dan setara kas serta piutang, 

tidak dengan persediaan juga tidak dengan biaya di bayar dimuka. Sehingga dalam 

ndisi jatuh tempo, quick ratio menjadi relevan dibandingkan dengan current 

ratio. Pun sebaliknya, dalam kondisi normal perhitungan current ratio cukup dan 

relevan sedangkan perhitungan quick ratio dianggap akan menjadi pemborosan 

Mari kita lihat kembali perhitungan current ratio yang telah diperhitungkan 

aset lancar/liabilitas lancar  =  5.035.962/ 7.535.896=0,66 

 

Ilustrasi 3 : komponen aset lancar 
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Kita melihat bahwa komposisi persediaan terhadap aset lancar adalah 40%. Selain 

itu, komposisi kas hanya 4,5% sedangkan piutang 54,5%. Besaran persediaan cukup 

signifikan ,hampir setengah nilai aset lancar. Ini menjadi indikator yang harus kita 

perhitungkan! Bisa jadi 40% ini menandakan banyak persediaan yang belum terjual 

karena penjualan yang belum maksimal.Atau bisa jadi ini kondisi yang normal karena 

rata-rata industry pun ada pada rentang 40% . Selain itu  jika kita lihat data tahun 

sebelumnya, 2011, komposisi persediaan terhadap aset lancar adalah 40,7%, 

komposisi kas 7%, sedangkan piutang sebesar 46,67%.  Ini menunjukan ada 

kenaikan nilai current ratio pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, yang 

menandakan bahwa pada tahun 2012 kemampuan membayar jangka pendek semakin 

baik. 

Sebelumnya memang dikatakan bahwa semakin besar rasio pada current ratio atau 

quick ratio, itu semakin baik. Namun sesungguhnya hal tersebut bisa menyebabkan 

kesalahpahaman. Ingat! Kita perlu melihat komponen dan faktor pembentuk rasio 

lalu hubungannya dengan faktor lain seperti aktifitas perusahaan, kondisi ekonomi , 

dan kebijakan akuntansi serta dibandingkan dengan industry atau trend 

perusahaan. Tidak selamanya “rasio lebih besar = lebih baik”[4] 

 

[1] K.R Subramanyan, John Wild. Financial Statement Analysis 10th edition. Bab 1 

halaman 28. 

[2] Erich A.Helfert D.B.A Financial Tools and Techniques.2001.McGraw-Hill 

[3] Eddy P.Soekadi. Mekanisme Leasing.Ghalia Indonesia. 

[4] Wayne. Accounting for Non-Accountant.2010 
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STUDI KASUS 1 

Perlukah Memaksimalkan Pertumbuhan Perusahaan? 

 

 

Kebanyakan manajemen berpikir bahwa pertumbuhan perusahaan harus tinggi. Alasannya 

sederhana semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka pendapatan dan laba 

perusahaan akan bertambah. NAMUN, dari aspek finansial perusahaan, pertumbuhan tidak 

selalu merupakan hal yang positif. Tingkat pertumbuhan yang meningkat terlalu tinggi dan cepat 

akan menyebabkan kebutuhan modal kerja (working capital) menjadi semakin tinggi, dan 

apabila manajemen tidak menyadari, dan tidak mengevaluasi pertumbuhan perusahaan, maka 

hal ini dapat berujung pada kesulitan keuangan suatu perusahaan. Fakta yang menyedihkan 

bahwa kenyataannya adalah kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh terlalu 

tingginya tingkat pertumbuhan sama besar kemungkinannya dengan kesulitan keuangan 

perusahaan yang disebabkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang terlalu rendah. Untuk 

mengatasi hal ini perlu dilakukan analisa terhadap tingkat pertumbuhan perusahaan yang 

berkelanjutan. 

Sustainable Growth 

Pihak yang berkecimpung dalam dunia keuangan mengerti bahwa diperlukan uang untuk dapat 

menghasilkan uang (IT TAKES MONEY TO MAKE MONEY). Peningkatan angka penjualan 

akan membutuhkan peningkatan dalam sisi aset baik dalam bentuk piutang usaha, persediaan, 
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ataupun jumlah aset tetap, dimana untuk meningkatkan aset tersebut akan diperlukan lebih 

banyak uang yang harus dikeluarkan. Apabila perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk 

mendanai pertumbuhan ini maka perusahaan akan dihadapkan kepada kesulitan k

Analisa dari sustainable growth akan dapat membantu menjelaskan masalah ini. Apakah yang 

dimaksud dengan sustainable growth itu sendiri?

Sustainable growth rate (tingkat pertumbuhan berkelanjutan) adalah tingkat wajar dimana 

tingkat penjualan bisa dinaikkan tanpa menguras sumber daya keuangan perusahaan.

Untuk menemukan persamaan sustainable growth diasumsikan bahwa :

• Perusahaan memiliki target struktur modal dan target pembagian deviden.

• Manajemen tidak bisa atau tidak akan memperoleh modal melalu

(sumber : Analysis for Financial

Ilustrasi diatas menggambarkan bahwa apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan 

pertumbuhan penjualannya, maka hal ini juga berarti menaikkan sisi aset seperti

persediaan, piutang, dan jumlah mesin/alat produksi. Karena perusahaan diasumsikan tidak akan 

menerbitkan saham baru, maka kas yang akan dibutuhkan untuk mendanai kenaikan aset 

tersebut akan berasal dari kenaikan saldo laba dan kenaikan hutang.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang membatasi pertumbuhan suatu perusahaan?. Hal 

ini bisa kita perhatikan dari sisi ekuitas. Sepanjang ekuitas bertumbuh, perusahaan bisa 

meminjam modal tanpa mempengaruhi struktur modalnya.

Persamaannya dari sustainable growth sendiri bisa ditulis sebagai berikut:

 g = P R A T 

Dari persamaan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan terkait dengan 

4 faktor yaitu PRAT: 

P          = Profit Margin 
R         = Retention Rate (Proporsi dari laba ditahan t
A          = Asset Turnover Ratio 

T          = Asset to Ekuitas Ratio 
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ataupun jumlah aset tetap, dimana untuk meningkatkan aset tersebut akan diperlukan lebih 

banyak uang yang harus dikeluarkan. Apabila perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk 

mendanai pertumbuhan ini maka perusahaan akan dihadapkan kepada kesulitan keuangan. 

Analisa dari sustainable growth akan dapat membantu menjelaskan masalah ini. Apakah yang 

dimaksud dengan sustainable growth itu sendiri? 

Sustainable growth rate (tingkat pertumbuhan berkelanjutan) adalah tingkat wajar dimana 

dinaikkan tanpa menguras sumber daya keuangan perusahaan. 

Untuk menemukan persamaan sustainable growth diasumsikan bahwa : 

Perusahaan memiliki target struktur modal dan target pembagian deviden. 

Manajemen tidak bisa atau tidak akan memperoleh modal melalui cara penerbitan saham baru. 

 

Financial Management – Robert C Higgins) 

Ilustrasi diatas menggambarkan bahwa apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan 

pertumbuhan penjualannya, maka hal ini juga berarti menaikkan sisi aset seperti halnya 

persediaan, piutang, dan jumlah mesin/alat produksi. Karena perusahaan diasumsikan tidak akan 

menerbitkan saham baru, maka kas yang akan dibutuhkan untuk mendanai kenaikan aset 

tersebut akan berasal dari kenaikan saldo laba dan kenaikan hutang. 

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang membatasi pertumbuhan suatu perusahaan?. Hal 

ini bisa kita perhatikan dari sisi ekuitas. Sepanjang ekuitas bertumbuh, perusahaan bisa 

meminjam modal tanpa mempengaruhi struktur modalnya. 

ble growth sendiri bisa ditulis sebagai berikut: 

Dari persamaan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan terkait dengan 

= Retention Rate (Proporsi dari laba ditahan terhadap target pembagian dividend) 
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Profit Margin (P) dan Asset Turnover Ratio (A) merupakan hasil dari kegiatan operasional 

perusahaan, sedangkan Retention Rate (R) dan Asset to Ekuitas Ratio (T) merupakan kebijakan 

dari manajemen yang ingin menentukan seberapa besar proporsi dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegan saham serta berapa besar kebijakan perbandingan antara aset dan ekuitas. 

Apa manfaat dari mengetahui Sustainable Growth Rate? 

Banyak perusahaan yang melihat pertumbuhan penjualan sebagai sesuatu yang perlu 

dimaksimalkan tanpa memikirkan konsekuensi keuangannya. Apabla dicontohkan hal ini bisa 

diibaratkan dengan berlari diatas treadmill, semakin cepat berlari maka semakin banyak energi 

yang dibutuhkan, begitu juga di perusahaan semakin kencang pertumbuhannya, semakin banyak 

kas yang akan dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional. 

Pemenuhan kebutuhan kas dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman. Tapi dengan 

terus melakukan pinjaman, akan terjadi saat dimana perusahaan mencapai titik maksimal hutang 

yang bisa mereka pinjam. Akan terjadi saat dimana para pemberi pinjaman akan menolak untuk 

menyetujui pembagian kredit, dan perusahaan akan mendapati dirinya tidak memiliki kas untuk 

membayar hutang-hutangnya. Semua hal ini bisa sesungguhnya bisa dicegah apabila pihak 

manajemen mengerti bahwa tingkat pertumbuhan di atas sustainable growth rate akan memiliki 

konsekuensi yang perlu diantisipasi. 

Dalam tulisan ini saya tidak menganjurkan bahwa tingkat pertumbuhan harus sama dengan 

sustainable growth rate, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa akan ada konsekuensi jika 

tingkat pertumbuhan berada diatas atau dibawah sustainable growth rate. Untuk melihat 

bagaimana efek jika pertumbuhan aktual berada diatas atau dibawah sustainable growth rate, 

kita bisa melihat dari data-data historis yang sudah terjadi pada beberapa perusahaan – 

perusahaan dibawah ini. 

Actual Growth lebih besar dibandingkan Sustainable Growth 

Contoh Kasus Perusahaan Genentech 

 

(sumber : Analysis for Financial Management – Robert C Higgins) 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 44  

 

Dari contoh diatas terlihat bahwa pertumbuhan aktual perusahaan Genentech diatas 

sustainable growth ratenya. Bagaimana Genentech mengendalikan pertumbuhan aktual yang 

diatas sustainable growth rate? Dilihat dari 4 faktor diatas diketahui bahwa perusahaan 

meningkatkan semua rasionya kecuali retention ratio (yang sudah mencapai nilai maksimal). Hal 

ini bisa diartikan bahwa operation performance harus ditingkatkan untuk mengimbangi 

pertumbuhan perusahaan. Tindakan yang diambil ketika pertumbuhan aktual lebih besar 

daripada sustainable growth ratenya adalah. 

• Menurunkan tingkat payout ratio 

Umumnya tingkat keinginan pemegang saham untuk menerima deviden tergantung 

dari bagaimana pandangan mereka terhadap peluang investasi perusahaan di masa 

depan. Jika pemilik perusahaan percaya bahwa saldo laba dapat digunakan untuk 

mendanai kegiatan operasi yang menghasilkan pengembalian yang bagus, maka 

mereka akan dengan senang hati melupakan kebijakan pembayaran deviden. Namun 

di sisi lain apabila prospek perusahaan tidak begitu baik, pemotongan deviden akan 

menimbulkan kemarahan dari pemegang saham, yang kemungkinan juga akan 

berefek pada penurunan harga saham. Salah satu hal lain yang bisa menyebabkan 

pemegang saham tidak ngotot akan pembagian sahamnya adalah, pembagian saham 

akan menaikkan pendapatan pemegang saham yang akan berujung pada kenaikan 

pajak yang harus dibayar. 

• Profitable pruning (pemangkasan profit) 
Sekitar tahun 1960 and 1970 ahli 

keuangan mengungkapkan perlunya ada 

produk diversifikasi untuk mengurangi 

tingkat resiko. Idenya adalah apabila ada 

satu produk yang gagal makan produk lain 

dapat menutupi kegagalan produk 

tersebut. Langkah diversifikasi ini dikenal 

dengan istilah “conglomerate meger” 

Namun ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam kebijakan ini. Pertama 

walaupun bagi manajemen hal ini 

bermanfaat untuk menurunkan resiko, 

namun bagi pemegang saham hal ini tidak 

berarti apa-apa , karena sebenarnya 

pemegang saham juga bisa melakukan diversifikasi tersendiri dengan  berinvestasi di beberapa 

perusahaan yang berbeda. Kedua, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

maka perusahaan tidak dapat untuk melakukan diversifikasi di banyak produk. 

Profitable pruning merupakan KEBALIKAN dari conglomerate merger. Dikarenakan 

terbatasnya sumber daya perusahaan, dibandingkan melakukan diversifikasi pada beberapa 
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produk, lebih baik untuk mengurangi produk yang tidak memiliki prospek yang bagus dan 

beralih untuk memprioritaskan berinvestasi pada produk yang dianggap memiliki margin yang 

bagus. Profitable pruning akan mengurangi masalah sustainable growth dengan dua cara yaitu 

“(i) kas yang dihasilkan akan lebih besar, dan (ii) pengurangan produk juga akan mengurangi 

tingkat pertumbuhan perusahaan. 

Profitable pruning tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk yang 

bervariasi, perusahaan yang hanya memiliki satu macam produk juga dapat melakukan 

profitable pruning dengan cara mengurangi kerja sama dengan customer yang pembayaran 

tidak lancar, atau mengurangi produk yang perputaran persediaannya lambat. 

• Menaikkan tingkat financial leverage 

Menaikkan rasio financial leverage akan meningkatkan jumlah hutang yang bisa diambil 

perusahaan untuk menghasilkan laba. 

• Outsourcing 

Suatu perusahaan dapat meningkatkan sustainable growth ratenya dengan cara menggunakan 

outsourcing dalam kegiatan operasinya. Ketika perusahaan menggunakan jasa outsourcing, hal 

ini dapat mengurangi aset yang dibutuhkan untuk kegiatan operasinya sehingga membuat rasio 

aset turnover akan meningkat. Kunci dalam melakukan outsourcing adalah dengan memilih 

kegiatan operasional apa yang dapat dialihkan pengerjaan kepada pihak outsourcing, tidak 

semua pekerjaan dapat dialihkan ke outsourcing. Hal – hal yang menjadi inti dari bisnis 

perusahaan tersebut harus tetap dipegang oleh perusahaan itu sendiri. 

• Pricing 

 
Suatu korelasi yang jelas bahwa harga selalu berbanding terbalik den volume penjualan. 

Sehingga ketika tingkat sales terlalu tinggi maka menaikkan harga akan berguna untuk 

menurunkan tingkat volume penjualan. 

• Apakah merger bisa menjadi solusi? 

Ketika solusi yang lain gagal maka ada baiknya perusahaan mencari partner yang memilki 

kekuatan finansial yang lebih baik. Jenis perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan kas adalah 
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(i)  Perusahaan besar yang sudah stabil, yang sudah lama beroperasi atau dikenal juga sebagai 

“Cash Cow”. Perusahaan semacam ini cenderung mencari investasi baru untuk memanfaatkan 

kelebihan dana yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. 

(ii)   Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi serta masih memiliki kemampuan 

untuk melakukan hutang dalam jumlah besar. 

Mengakuisisi perusahaan atau diakuisisi merupakan langkah yang ekstrim untuk dilakukan dalam 

mengatasi problem pertumbuhan, namun akan lebih baik untuk melakukan ini ketika keadaan 

finansial kita masih baik dibandingkan dengan menunggu hingga keadaan keuangan kita 

memburuk. 

Actual Growth lebih kecil dibandingkan Sustainable Growth 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang kecil (lebih rendah dari sustainable growth 

juga memiliki beberapa masalah. Alih-alih dipusingkan dengan bagaimana cara memperoleh dana 

untuk membiayai kegiatan operasinya, perusahaan dengan kondisi ini justru memiliki dilema apa 

yang akan dilakukan dengan kelebihan dana dimilikinya. 

Contoh kasus Pt Scotts Miracle-Gro Company  

 

(sumber : Analysis for Financial Management – Robert C Higgins) 

 Yang sebelumnya harus dipelajari adalah apakah tren pertumbuhan ini hanya terjadi sesekali 

saja atau sudah menjadi pola yang berkelanjutan.Jika tren pertumbuhan ini hanya terjadi 

sesekali saja, manajemen dapat mencadangkan dana berlebih yang dimilikinya untuk 

mengantisipasi pertumbuhan di masa depan. Tapi apabila pertumbuhan ini berkelanjutan, maka 

perlu dilihat lagi apakah tren seperti ini memang normal terjadi pada industri perusahaan ini. 

Apabila hanya perusahaan kita yang mengalami permasalahan ini maka ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan. 

Hal- hal yang dapat dilakukan untuk apabila tingkat perusahaan kita rendah adalah: 

• Mengacuhkan permasalahan tersebut 

Manajemen bisa mengacuhkan permasalahan ini dengan terus melakukan kegiatan operasional 

dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak terjadi perubahan pada 

kondisi keuangan, dimana masih ada kelebihan dana yang tidak termanfaatkan secara maksimal. 

Hal ini tanpa disadari bisa menjadi suatu ancaman bagi perusahaan tersebut. Seperti halnya 

bunga bagi lebah, perusahaan yang tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara 
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maksimal akan menjadi incaran para perusahaan-perusahaan tertentu. Pemanfaatan sumber 

daya yang tidak maksimal akan berujung pada pertumbuhan yang rendah yang akan 

menurunkan harga saham sehingga menarik perhatian bagi perusahaan lain yang sudah 

mengkalkulasi bahwa ia dapat membeli perusahaan tersebut dengan harga murah, dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dengan lebih produktif. 

•  Mengembalikan uang ke pemegang saham 

Solusi paling cepat  untuk mengatasi dana yang tidak termanfaatkan dengan maksimal adalah 

dengan mengembalikan dana tersebut kepada pemegang saham baik melaui cari dividen 

ataupun pembelian kembali sahamnya. Meskipun hal ini dapat dengan mudah dilakukan, namun 

pada kenyataannya ini tidak menjadi pilihan yang menarik bagi pihak manajemen, kebanyakan 

manajemen menolak untuk membagikan deviden yang besar, karena pembagian deviden yang 

besar bisa diartikan sebagai kegagalan dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham memberi 

kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola dana yang ditanamkan agar dapat 

menghasilkan pengembalian yang besar, dan tindakan manajemen untuk mengembalikan dana 

tersebut diartikan sebagai ketidakmampuan manajemen untuk mengelola uang tersebut. 

•  Membeli pertumbuhan 

Langkah ketiga untuk mengatasi pertumbuhan yang rendah 

adalah dengan membeli pertumbuhan. Termotivasi untuk 

menunjukkan kemampuannya sebagai manajemen perusahaan, 

untuk mempertahankan karyawan kunci dan ketakutan bahwa 

perusahaan akan diakuisisi perusahaan lain membuat pihak 

manajemen terkadang memanfaatkan kelebihan dana yang 

dimilikinya untuk mencari diversifikasi di produk/bisnis lain. 

Manajemen akan mencari kesempatan bertumbuh ditempat/ 

industri lain. Dibanding membuang waktu untuk mendirikan 

perusahaan baru maka manajemen akan memilih cara yang lebih cepat yaitu dengan cara 

membeli perusahaan yang sudah lama berdiri. 

Yang perlu diperhatikan adalah:   

Permasalahan yang dialami oleh perusahaan stabil yang memiliki pertumbuhan lambat selalu 

berkebalikan dengan masalah yang dimiliki oleh perusahaan yang pertumbuhan cepat. 

Perusahaan yang stabil akan mencari perusahaan yang produktif menghasilkan pertumbuhan, 

dan perusahaan yang pertumbuhannya kencang akan mencari tambahan dana agar dapat 

membiayai kegiatan operasionalnya. Sehingga menjadi suatu hal yang normal apabila perusahaan 

besar/stabil akan membeli perusahaan yang sedang bertumbuh, sehingga kelebihan dananya 

dapat digunakan dengan baik. Sekali lagi perlu diingatkan bahwa dalam pembahasan ini tidak 

menganjurkan bahwa tingkat pertumbuhan aktual harus sama dengan tingkat pertumbuhan 

berkelanjutan, namun yang perlu diperhatikan adalah kita sudah harus mempunyai langkah-

langkah untuk mengantisipasi yang akan terjadi apabila pertumbuhan aktual perusahaan lebih 

besar ataupun lebih kecil dibandingkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan.  
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Analisis Prediksi Financial Distress Dengan Rasio Keuangan 

1. Kebangkrutan 

Financial distress biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi 
perusahaan untuk menghasilkan laba (Novita, 2010). Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi 
perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. financial distress ini dapat 
dikategorikan: kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi (economic 
failure): perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya 
sendiri, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tingkat laba lebih kecil dari biaya modal atau nilai 
sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari liabilitasnya. Kegagalan keuangan (financial 
failure) dapat diinterpretasikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan 
dasar saham. 

2. Analisis Altman Z-Score 

Analisis Z-Score dikembangkan oleh Prof. Edward Altman dengan tujuan untuk mendeteksi 
apakah suatu perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan (financial distress). Metode ini 
disebut multiple discriminant analysis (MDA). MDA menggunakan 5 rasio yang dikombinasikan 
untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Rasio tersebut 
adalah: 

a. Working Capital to Total Assets Ratio 

Merupakan rasio yang mendeteksi likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi liabilitas jangka pendeknya dari total aktiva dan posisi modal kerja. Modal kerja 
(working capital) diperoleh dari selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. 

X1 = Aktiva Lancar / Hutang Lancar 

b. Retained Earning in Total Assets Ratio (Rasio Laba Ditahan terhadap Total 
Aktiva) 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi atau mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Ukuran ini ditinjau 
dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dibandingkan dengan kecepatan 
perputaran operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha. 

X2 = Laba Ditahan / Total Aktiva 

c. Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio (Rasio EBIT terhadap 
Total Aktiva) 

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dari aktiva yang digunakan. EBIT merupakan operating income. 

X3  = EBIT / Total Aktiva 

d. Market Value of Equity to Book Value of Liabilities Ratio (Rasio Nilai Pasar 
Modal Sendiri terhadap Nilai Buku Hutang) 
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap 
hutangnya melalui modalnya sendiri. Modal merupakan gabungan nilai pasar atas modal 
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biasa dan saham preferen, sedangkan hutang mencakup hutang lancar dan hutang jangka 
panjang. 

X4 = Nilai Pasar Modal Sendiri / Total Hutang 

e. Sales to Total Assets Ratio (Penjualan terhadap Total Aktiva) 
Rasio ini mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva 
yang berputar dalam satu periode tertentu. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen 
dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. 

X5 = Penjualan / Total Aktiva 

Dari kelima rasio tersebut Altman memformulasikan fungsi Diskriminan Z (Zeta) sebagai 
berikut untuk beberapa kategori: 

Untuk perusahaan manufaktur yang telah go publik 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 ....... f1) 
Z = < 1,81 menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman financial distress yang serius. 
Z = 1,81 – 2,99 menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi rawan. 
Z = > 2,99 menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat dan tidak mempunyai 
permasalahan keuangan (non-backrup). 

Untuk perusahaan manufaktur yang belum go public 

Z : < 1,20 menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman financial distress yang serius. 
Z : 1,20 – 2,90 menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi rawan. 
Z: > 2,90 menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat dan tidak mempunyai 
permasalahan keuangan (non-backrup). 
Untuk non-manufacturing yang go public maupun yang belum go public 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 ...... f2) 

Z = < 1,10 menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius. 

Z = 1,10 – 2,60 menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi rawan. 

Z = > 2,60 menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat dan tidak mempunyai 
permasalahan keuangan (non-backrup). 

Terdapat suatu hal yang perlu diperhatikan. Dalam diskusi akademik mengindikasikan 
bahwa nilai beta untuk tiap rasio indikator kebangkrutan Altman adalah berdasar kondisi 
perusahaan di Amerika. Sehingga, apabila ingin digunakan untuk memprediksi lebih akurat 
misalnya untuk kondisi di Indonesia masih diperlukan analisis khusus bagi perusahaan-
perusahaan di Indonesia. 

 

 

 


