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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1         Pengertian dan Fungsi Manajemen 

2.1.1      Pengertian Manajemen 

  Manajemen berasal dari kata  "to manage" yang dapat diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia yang berarti "mengatur (mengelola)". Jadi pada dasarnya manajemen 

adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengatur atau mengelola semua kegiatan 

manusia baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya. 

Pengertian manajemen sendiri sangatlah luas, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan 

satu kalimat saja. 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2004, 2) dalam bukunya manajemen; dasar 

pengertian dan masalah mengemukakan bahwa : 

"Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu". 

            Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah 

suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan 

Sumber Daya yang lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen 

          Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa dalam manajemen ada beberapa 

proses atau fungsi yang berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut 

Malayu S.P. Hasibuan (2004 ; 3) fungsi-fungsi tersebut terdiri dari : 

1. Planning / Perencanaan 

Merupakan proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan meemilih 

alternatif terbaik dari berbagai macam alternatif yang ada. 

2. Organizing / Pengorganisasian 

 Merupakan proses penentuan, Pengelompokan dan pengaturan berbagai macam 

 aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 

 setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang 

 yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 

 aktivitas tersebut. 

3. Actuating / Pengarahan 

 Mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif 

 untuk mencapai tujuan. 

4. Controlling / Pengawasan 

 Merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai 

 dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 
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2.2 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Menurut Suad Husnan (2004;4) mengemukakan bahwa: 

"Manajemen Keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan, 

analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan”. 

      Menurutnya Manajemen Keuangan (Financial Management ) atau dalam literature 

lain disebut juga pembelanjaan, Merupakan segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan  

mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Dari definisi tersebut, ada 3 fungsi utama dalam manajemen yaitu : 

1. Keputusan Investasi ( Investment Decision) 

2. Keputusan Pendanaan ( Financing Decision) 

3. Keputusan Pengelolaan asset ( Assets Management Decision) 

 

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan 

 Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

         Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan 

memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dalam ekonomi, untuk membuat 

proyeksi dan peramalan untuk masa depan. 

         Menurut Myer yang dikutip oleh Munawir (2004 : 5) mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan laporan keuangan adalah: 
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“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan 

daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu 

daftar laba atau daftar surplus yang tidak dibagikan ( laba yang ditahan).” 

 Sedangkan menurut G.Sugiyarso dan F.Winarni (2005;1) mengemukakan 

bahwa: 

"Laporan keuangan (financial statement) merupakan daftar ringkasan akhir 

transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional 

organisasi dan akibatnya selama tahun buku yang bersangkutan." 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

          Menurut Munawir (2004 : 3) Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan,    

yaitu: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

2. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, Proses atau produksi 

serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi 

wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan atau prosedur yang baru 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. 
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2.2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan  

         Menurut Munawir (2004:9), Laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim 

report ( laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan 

merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti 

dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin 

berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai 

rupiah dari berbagai waktu atau tanggal waktu yang lalu, dimana daya beli ( 

purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin 

juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya reputasi dan prestasi 

perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-

kontrak pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta 

integritas manajernya dan sebagainya. 
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2.3 Analisis Laporan Keuangan  

       Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.3.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan  

         Analisis laporan keuangan merupakan suatu teknik analisa keuangan yang 

dilakukan dengan cara membandingkan dua variable keuangan dalam bentuk aritmatical 

term yang hasilnya dinyatakan dalam persentasi angka satuan atau perkalian sehingga 

dapat diketahui informasi mengenai arti atau makna hubungan diantara dua variable 

keuangan tersebut. 

            Sofyan Syafri Harahap (2004:190) mengemukakan bahwa analisis laporan 

keuangan berarti: 

            “Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

2.3.2 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan 

 Metode analisa yang digunakan dalam analisa laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisa Horizontal 

2. Analisa Vertikal 
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 Teknik Analisa yang digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan  

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 

dalam prosentase ( trend percentage analysis) 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja 

5. Analisa sumber dan pengunaan kas 

6. Analisa rasio 

7. Analisa perubahan laba kotor 

8. Analisa break even 

 

2.4 Analisa Rasio Laporan Keuangan 

       Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standard. 

 

2.4.1 Penggolongan Analisa Rasio Laporan Keuangan  

1. Berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan menjadi 3, Yaitu: 

a. Ratio-ratio neraca, misalnya current ratio, acid test ratio. 
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b. Ratio-ratio laporan rugi laba, misalnya gross profit margin, net operating       

margin, operating ratio dan lain sebagainya. 

c. Rasio-Rasio antar laporan, misalnya tingkat perputaran persediaan (inventory turn 

over), Tingkat perputaran piutang (Account receivable turn over), sales to 

inventory, sales to fixed assets dan lain sebagainya. 

 

2. Berdasarkan tujuan analisa dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity ratios) 

 Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan        

 di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

b. Rasio Leverage (Leverage ratios) 

 Rasio Leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai 

 dengan hutang. 

c. Rasio Keuntungan (Profitability ratios) 

 Rasio Keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

 besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

d. Rasio Aktivitas (Activity ratios) 

 Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas 

 pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

e. Rasio Penilaian (Valuation ratios) 

 Rasio Penilaian adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam 

 menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. 
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2.5 Rasio Likuiditas  

 Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya 

harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban financial jangka 

pendeknya pada saat jatuh tempo. 

 

 

2.5.1 Definisi Ratio Likuiditas 

 Menurut Zulian Yamit (2005;3) mengemukakan bahwa: 

"Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya." 

 Sedangkan menurut Kasmir (2008;286) mengemukakan bahwa: 

"Rasio  likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih." 

 Selain kedua pendapat diatas, James C.Van Horne dan Jhon M.Wachowich Jr 

(2005;205 dan 206) juga mengemukakan bahwa: 

"Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya." 

 Jadi, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo. 
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2.5.2 Alat analisa yang digunakan  

  Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas), berikut ini diberikan 

beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut, Yaitu: 

1. Current Rasio (Rasio Lancar) 

 Merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan hutang jangka pendek. 

 

                               % 100  
Lancar Hutang
Lancar Aktiva  RatioCurrent ×=  

 

2. Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

 Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa digunakan 

untuk melunasi hutang lancar. Oleh karena itu, persediaan dianggap sebagai aktiva lancar 

yang kurang likuid harus dikurangkan dari aktiva lancar. 

 

                  % 100  
Lancar Hutang

Persediaan -Lancar  Aktiva  RatioQuick ×=  

 

3. Cash Ratio 

 Rasio yang mengukur kemampuan membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. 
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                                     % 100  
Lancar Hutang
Efek  Kas  RatioCash ×

+
=  

 

4. Working capital to total assets ratio 

 Rasio yang mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja neto dari 

jumlah aktiva. 

        

% 100
AktivaTotal

Lancar Hutang -Lancar  Aktiva  Ratio Assets Total  toCapital Working ×=  

 

5. Investing Policy Ratio 

    Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. 

                            % 100
Deposit Total

Securities  RatioPolicy  Investing ×=  

6. Banking Ratio 

    Banking Ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan 

jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. 

                                     % 100
Deposit Total
Loans Total  Ratio Banking ×=  

7. Assets to Loan Ratio 

    Assets to Loan Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan 

dengan jumlah harta yang dimiliki bank. 

                                  % 100
AssetsTotal
Loans Total  RatioLoan   toAssets ×=  
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8. Investment Portofolio Ratio 

    Investment Portofolio Ratio merupakan rasio untuk mengukur tingkat likuiditas dalam 

investasi pada surat-surat berharga. 

 

9. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

    Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan. 

 

                                 % 100
Equity Deposit  Total

Loans Total  RatioDeposit  Loan to ×
+

=  

 

10. Investment Risk Ratio 

      Investment Risk Ratio merupakan rasio untuk mengukur risiko yang terjadi dalam 

investasi surat-surat berharga yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga 

dengan harga nominalnya. 

 

                    % 100
SecuritiesofValueStatement 

Securities of ValueMarket   RatioRisk  Investment ×=  

 

11. Liquidity Risk 

      Liquidity Risk merupakan rasio untuk mengukur resiko yang akan dihadapi bank 

apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta likuid 

yang dimilikinya. 
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                     % 100
Deposit Total

borrowing Short term - Assets Liquid Risk Liquidity ×=  

 

 

12. Credit Risk Ratio 

      Credit Risk Ratio merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang 

disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. 

                                   % 100
LoansTotal
Debts Bad  RatioRisk Credit ×=  

 

Atau Capital Risk 

                               % 100
AssetsRisk 
CapitalEquity   RatioRisk  Capital ×=  

 

13. Deposit Risk Ratio 

      Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank membayar kembali 

deposannya. 

                             % 100
Deposit Total
CapitalEquity   RatioRisk Deposit ×=  
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2.6 Rasio Leverage  

 Suatu perusahaan yang mempunyai keuangan yang baik berarti perusahaan 

tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar seluruh hutang-

hutangnya. 

2.6.1 Definisi Rasio Leverage 

 Menurut Kasmir (2008;293) mengemukakan bahwa: 

"Rasio leverage merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk 

membiayai kegiatannya." 

 Sedangkan menurut Zulian Yamit (2005;3) mengemukakan bahwa: 

"Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai 

dengan hutang." 

 Selain kedua pendapat diatas, James C.Van Horne dan Jhon M.Wachowich Jr 

(2005; 208) juga mengemukakan bahwa:  

"Rasio Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh utang."  

          Jadi, rasio leverage merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. 

 

2.6.2 Alat Analisa Yang Digunakan 

        Untuk menganalisa posisi keuangan jangka panjang dan hasil operasinya 

digunakan beberapa analisa rasio atau perbandingan, Yaitu: 
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1. Total Debt To Total Asset ratio 

      Rasio yang mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari pinjaman. 

Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin tinggi resiko keuangan perusahan. 

 

               % 100
AktivaTotal
Hutang Total  RatioAsset  Total Debt to Total ×=  

 

2. Total Debt To Total Equity Ratio 

 Rasio yang mengukur perimbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri yang digunakan 

semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. 

  

                % 100
SendiriModalTotal

Hutang Total  RatioEquity  Total Debt to Total ×=  

 

3. Time Interest Earned Ratio 

 Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa 

bunga dengan laba yang diperolehnya. 

 

              time1
Bunga

Penyusutan  Operasi Laba  Ratio EarnedInterest  Time ×
+

=  
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4. Fixed Charge Coverage Ratio 

 Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa 

bunga beserta angsuran pokok pinjaman, pembayaran dividen saham preferent, dan sewa 

dengan laba yang diperolehnya. 

 

             time1
Sewa Biaya  Bunga

Sewa Biaya  Operasi Laba  Ratio Coverage Charge Fixed ×
+

+
=  

 

 

5. Debt Service Coverage Ratio 

 Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya 

termasuk angsuran pokok pinjamannya dengan laba yang diperolehnya. 

 

                      

)Pajak  - 1 (
PinjamanPokok Angsuran   Bunga

Penyusutan  Operasi Laba  Ratio Coverage ServiceDebt 
+

+
=  

 

 

6. Primary Ratio 

    Merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai 

atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh 

capital equity. 

                                     % 100
AssetsTotal
CapitalEquity   RatioPrimary ×=  
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7. Risk Assets Ratio 

    Merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan risk assets. 

                     % 100
Securities-AssetsCash -AssetsTotal

CapitalEquity   Ratio AssetsRisk ×=  

 

8. Secondary Risk Ratio 

    Merupakan rasio untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. 

                            % 100
AssetsRisk Secondary 

CapitalEquity   RatioRisk Secondary ×=  

 

9. Capital Ratio 

    Merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam 

menaggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. 

                 % 100
LoansTotal

LossesLoan for  Reserve  CapitalEquity   Ratio Capital ×
+

=  

 

10. Capital Risk sama dengan Secondary Risk Ratio 

11. Capital Adequacy Ratio 1 (CAR1) 

11a. Capital Adequacy Ratio 2 (CAR2) 

                           % 100
SecuritiesLoansTotal

Assets Fixed - CapitalEquity   2 CAR ×
+

=  

 

11b. Capital Adequacy Ratio 3 (CAR3) 

                             % 100
SecuritiesLoansTotal

CapitalEquity   3 CAR ×
+

=  
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2.7 Rasio Profitabilitas 

 Rasio-rasio yang dipelajari terdahulu, pada dasarnya adalah untuk mempelajari 

bagian relative antara modal pinjaman yang diberikan oleh kreditor dan modal sendiri 

oleh pemegang saham. Oleh karena itu, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur 

profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut atau 

mengukur kemampuan perusahan di dalam memperoleh keuntungan. 

 

2.7.1 Definisi Rasio Profitabilitas 

 Menurut James C.Van Horne dan Jhon M.Wachowich Jr (2005;222) 

mengemukakan bahwa: 

"Rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan 

investasi." 

 Sedangkan menurut Zulian Yamit (2005;3) mengemukakan bahwa: 

"Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efektifitas pengelolaan 

(manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi." 

 Selain kedua pendapat diatas, Kasmir (2008;297) juga mengemukakan bahwa: 

"Rasio profitabiitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan." 

 Jadi, Rasio Profitabilitas merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 
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2.7.2 Alat Analisa Yang digunakan  

 Beberapa rasio untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang 

digunakan untuk operasi atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan , yaitu: 

1. Profit Margin 

 Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 

 

                  % 100
BersihPenjualan 

HPP -Bersih Penjualan  Margin Profit  Gross ×=  

                  % 100
BersihPenjualan 

Operasi Laba Margin Profit  Operating ×=  

 % 100
BersihPenjualan 
Operasi Biaya - HPP  Ratio Operating ×=  

                    

                   % 100
BersihPenjualan 

PajakSetelah  Laba Margin Profit Net ×=  

 

2. Return On Assets (ROA) 

 ROA juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan. 

                                % 100
AktivaTotal
Operasi Laba  AssetsOn Return ×=  

 



   

 30  

3. Return On Equity (ROE) 

 Rasio ini sering disebut dengan rate of return on net worth, yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri 

yang digunakan oleh perusahaan, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai 

rentabilitas modal sendiri. 

 

                            % 100
SendiriModalTotal
PajakSetelah  Laba Equity On Return ×=  

 

 

4. Return On Investment (ROI) 

 ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang 

akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. 

                           % 100
AktivaTotal

PajakSetelah  Laba  InvestmentOn Return ×=  

 

 

5. Earning Per Share (EPS) 

     EPS merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

per lembar saham pemilik. 

                           % 100
SahamLembar Jumlah 

PajakSetelah  Laba  SharePer  Earning ×=  
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6. Rate Return On Loans 

    Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

kegiatan perkreditannya. 

                                  % 100
LoansTotal
IncomeInterest   LoansOn Return  Rate ×=  

 

7. Interest Margin On Earning Assets 

    Interest Margin On Earning Assets merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya. 

 

       % 100
Assets Earning

ExpenseInterest  - IncomeInterest   Assets EarningOn Margin Interest ×=  

 

8. Interest Margin On Loans 

 

             % 100
LoansTotal

ExpenseInterest  - IncomeInterest   LoansOn Margin Interest ×=  

 

 

9. Leverage Multiplier 

    Leverage Multilpier merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengelola asetnya, karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan 

aktiva. 

                                  % 100
Equity Total
Assets Total Multiplier Leverage ×=  
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10. Assets Utilization 

      Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu 

bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non 

operating income. 

             % 100
AssetsTotal

Income OperatingNon   Income Operating on  UtilizatiAssets ×
+

=  

 

11. Interest Expense Ratio 

      Interest Expense Ratio digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga 

yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. 

                                % 100
Deposit Total
ExpenseInterest   Ratio ExpenseInterest ×=  

 

12. Cost Of Fund 

      Cost Of Fund merupakan rasio untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan 

untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut. 

                                       % 100
Deposit Total
ExpenseInterest   Fund OfCost ×=  

13. Cost Of Money 

                             % 100
DanaTotal

Overhead Biaya  Dana Biaya Money  OfCost ×
+

=  
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14. Cost Of Loanable Fund 

                     % 100
FundeUnloanabl-DanaTotal

Dana Biaya  Fund Loanable OfCost ×=  

 

 

 

15. Cost Of Operable Fund 

                       % 100
FundeUnloanabl-DanaTotal

Overhead Biaya  Dana Biaya  Fund Operable OfCost ×
+

=  

 

 

16. Cost Of Efficiency 

      Cost Of Efficiency digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh 

bank. Atau untuk mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh 

earning asset. 

 

                             % 100
Assets Earning Total

Expense Total  Efficiency OfCost ×=  

 

 

 

 

 

 


