
 

BAB  II 

 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

 

2.1.      Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

       Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara 

serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang 

berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. 

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan 

pemilik perusahaan. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan 

berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan seperti 

pemerintah, kreditor, investor maupun para supplier. 

       Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan 

salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajer 

keuangan yaitu : 

1. Merencanakan 

2. Mencari 

3. Memanfaatkan dana-dana perusahaan 

4. Memaksimalkan nilai perusahaan 

       Dengan kata lain, tugas seorang manajer keuangan adalah mencari dana dari 

berbagai sumber dan membuat keputusan tentang sumber dana yang harus dipilih. 

Disamping itu, seorang manajer keuangan juga harus mampu mengalokasikan  atau 

menggunakan dana secara tepat dan benar.  

       Dalam hal ini laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan 

untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode 

tertentu. Hal ini yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan 



 

menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan 

melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan yang 

dimilikinya.    

       Menurut Kasmir (2008 ; 7) pengertian laporan keuangan adalah : 

 

       “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu.” 

 

       Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah 

merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keuangan perusahaan 

pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). 

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan atau enam bulan 

untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas 

dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat 

diketahui posisi keuangan perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan 

tersebut dianalisis. 

       Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung (2008 ; 7) pengertian laporan keuangan 

adalah : 

 

       “Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan 

akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan.”  

 

       Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2007 ; 49) pengertian laporan 

keuangan adalah : 

 

       “Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi 

perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.” 



 

       Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa laporan keuangan 

merupakan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan.  

 

b. Fungsi Laporan Keuangan 

       Pada mulanya laporan keuangan bagi perusahaan hanyalah sebagai “alat penguji“ 

dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak 

hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau 

menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut 

pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan 

juga memiliki dua fungsi yaitu fungsi laporan keuangan bagi pihak eksternal dan 

fungsi laporan keuangan bagi pihak internal atau pihak perusahaan. 

       Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2007 ; 31) fungsi laporan 

keuangan sebagi berikut :   

 

       “Fungsi laporan keuangan untuk pihak eksternal atau pihak luar 

perusahaan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, 

kreditur, dan pemakai lainnya saat ini atau masa yang akan datang (potensial) 

untuk memperkirakan jumlah, waktu (timing), dan ketidakpastian dari 

penerimaan kas dari dividen atau bunga, dan dari penjualan, pelunasan surat-

surat berharga atau hutang pinjaman, sedangkan fungsi laporan keuangan 

untuk pihak perusahaan (lembaga) yaitu memberikan informasi untuk 

menolong investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan 

jumlah, waktu (timing), dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke 

perusahaan atau lembaga.” 

 

       Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi laporan keuangan  

yaitu memberikan yang bermanfaat bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya 

sekarang atau masa yang akan datang. 

 

 

 



 

2.1.2. Pihak-pihak Pemakai Laporan Keuangan 

       Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah pihak internal 

dan pihak eksternal : 

a. Pihak Internal 

1. Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan 

informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (controlling), 

pengkoordinasian (coordinating) dan perencanaan (planning) suatu 

perusahaan.  

2. Pemilik perusahaan, dengan menganalisa laporan keuangannya pemilik dapat 

menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.  

b. Pihak Eksternal 

1. Investor, memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan 

kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat 

imbalan hasil (return) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu 

perusahaan tersebut.  

2. Kreditur, mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian pembayaran 

kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui 

kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan.  

3. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh 

lembaga yang lain. 

4. Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan dimana 

mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka tergantung pada 

perusahaan yang bersangkutan.  

 

 

2.1.3. Keterbatasan Laporan Keuangan  

       Berikut ini beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan 

antara lain : 



 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), di mana 

data-data yang diambil dari data masa lalu.  

2. Laporan keuangan dibuat umum artinya untuk semua orang bukan hanya untuk 

pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. 

Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung 

kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang 

paling rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam 

memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya 

       Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara 

langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian 

yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai 

sektor terus terjadi. Artinya selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai 

suatu laporan keuangan.  

 

 

2.1.4. Karakteristik Laporan Keuangan 

       Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi laporan 

keuangan bagi tiap pemakainya dalam pengambilan keputusan. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok yaitu : 

1. Dapat dipahami (understandability) 

Kualitas penting informasi akuntansi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.  

 

 



 

2. Relevan (relevan) 

Agar bermanfaat informasi harus memenuhi kebutuhan para pemakai dalam 

proses pengambilan keputusan. informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh 

hakekatnya dan materialitasnya. Informasi dipandang material atau kelalaian 

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan.  

3. Keandalan (realiability) 

Agar bermanfaat informasi juga harus andal, informasi mempunyai kualitas andal 

jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.  

4. Dapat diperbandingkan (comparibility)  

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan. 

 

 

2.1.5. Bentuk dan Isi Laporan Keuangan 

       Dalam literatur akuntansi neraca berasal dari istilah balance sheet, statement of 

financial position, statement of financial conditions atau statement of recources and 

liabilities.  

 

 



 

       Neraca  

       Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung (2008 ; 13) menyatakan : 

 

      “Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), 

kewajiban (liabilities), dan modal sendiri (equity) dari suatu perusahaan pada 

tanggal atau waktu tertentu.”  

 

       Menurut Kasmir (2008 ; 28) pengertian neraca adalah : 

 

      “Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.” 

 

       Pada bagian awal setiap pelajaran akuntansi, neraca ditempatkan pada posisi 

pertama yang dinyatakan dalam persamaan akuntansi : 

 

AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL 

 

       Penjelasan masing-masing komponen yang ada di neraca adalah sebagai berikut : 

 Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada 

saat tertentu maupun periode tertentu. Klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva lancar, 

aktiva tetap dan aktiva lainnya. Kemudian aktiva juga ada yang berwujud dan ada 

yang tidak berwujud. 

 Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan 

(ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Komponen yang 

ada di aktiva lancar terdiri dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan. 

 Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam 

jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dibagi dua macam yaitu aktiva 

tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan 

lainnya dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak 

yang dimiliki perusahaan contoh hak paten, merek dagang, goodwill dan lain- lain. 



 

  Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke 

dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam aktiva 

lainnya adalah seperti bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah 

dalam penyelesaian dan lainnya. 

 Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang 

harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun.  

 Utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang 

memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Artinya jatuh tempo utang tersebut 

relatif lebih panjang dari utang lancar.  

 Modal (ekuitas) merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal 

yang terdiri dari modal setor, saldo laba dan lain- lain. 

 Modal setor merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk 

saham dalam jumlah tertentu. Artinya keseluruhan saham yang dimiliki oleh 

perusahaan yang sudah dijual dan diuangkan harus disetor sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 Saldo laba (laba yang belum dibagi) merupakan laba atau keuntungan perusahaan 

yang belum dibagi untuk periode tertentu. Artinya ada keuntungan perusahaan 

yang belum dibagikan dividennya dan masih disimpan sampai waktu tertentu 

karena suatu alasan tertentu pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Bentuk Skontro atau horisontal (account form) 

 

PT. ROY AKASE, Tbk 

Neraca Per 31 Desember 2007 

 

AKTIVA     PASIVA 

Aktiva lancar     Utang Lancar  

Kas   Xx   Utang wesel  Xx 

Bank   Xx   Utang dagang  Xx 

Surat-surat Berharga Xx   Utang bank 1 tahun Xx 

Piutang  Xx   Utang Pajak  Xx 

Sediaan  Xx   dan lain- lain 

    000      000 

Aktiva tetap     Utang Jangka Panjang 

Tanah    Xx   Obligasi  Xx 

Bangunan  Xx   Hipotek  Xx 

Mesin-mesin  Xx   Utang Bank 3 tahun Xx 

Peralatan  Xx 

    000      000 

Aktiva lain-lain    Ekuitas 

Gedung dalam proses Xx   Modal setor  Xx 

      Saldo Laba   Xx 

    000      000 

 

Total Aktiva   000  Total Pasiva   000 

 

 
Sumber : Kasmir (2008 ; 37) ALK 
 

  



 

2. Bentuk Laporan atau vertical (report form) 

 
 

PT. ROY AKASE, Tbk 

Neraca Per 31 Desember 2007 
 

 
Aktiva Lancar 

  Kas     Xx 

  Bank      Xx 

  Surat-surat Berharga   Xx 

  Piutang    Xx 

  Sediaan    Xx 

  Total Aktiva Lancar      xxxx 

Aktiva Tetap   

  Tanah    Xx 

  Bangunan    Xx 

  Mesin-mesin    Xx 

  Peralatan    Xx 

  Total Aktiva Tetap       xxxx 

Aktiva Lainnya 

  Gedung Dalam Proses  Xx 

  Total aktiva lainnya       xxxx 

Total Aktiva                Xxxxx 

Utang Lancar 

  Utang Wesel    Xx 

  Utang Dagang   Xx 

  Utang Bank 1 Tahun   Xx 

  Utang Pajak    Xx 

  Total Utang Lancar      xxxx   

 



 

Utang Jangka Panjang 

  Obligasi    Xx 

  Hipotek    Xx 

  Utang Bank 3 tahun   Xx 

  Total Utang Jangka Panjang      xxxx 

Modal  

  Modal Setor    Xx 

  Cadangan laba   Xx 

Total Modal         xxxx 

Total Pasiva                 Xxxxx 

 

Sumber : Kasmir (2008 ; 38) ALK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Dalam literatur akuntansi laporan rugi laba diturunkan dari istilah profit and loss 

statement, operations statement atau income statement. 

       Laporan Laba Rugi 

       Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung (2008 ; 20) menyatakan : 

 

       “Laporan rugi laba adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah 

pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode 

tertentu, biaya selama masa itu dan keuntungan atau kerugian yang diderita 

selama periode tersebut (misalnya = satu bulan, per kuartal, per tahun, dan 

sebagainya).”  

 

       Menurut Kasmir (2008 ; 28) pengertian laporan laba rugi adalah : 

 

       “Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.”  

 

       Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk yaitu : 

1.  Bentuk Tunggal (single step) 

2.  Bentuk Majemuk (multiple step) 

Bentuk tunggal atau dikenal dengan nama single step merupakan gabungan dari 

jumlah seluruh penghasilan, baik pokok (operasional) maupun diluar pokok (non 

operasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan diluar pokok juga 

dijadikan satu. Dengan demikian faktor pengurangnya adalah jumlah seluruh 

penghasilan dengan jumlah seluruh biaya. Artinya dalam bentuk ini laporan laba rugi 

disusun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan di luar usaha.  

Sementara itu, bentuk multiple step merupakan pemisahan antara komponen 

usaha pokok (operasional) dengan di luar pokok (nonoperasional). Artinya terlebih 

dulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, kemudian baru 

ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan diluar pokok dengan biaya di 

luar pokok. 

 



 

1. Bentuk laporan laba rugi single step  

 

PT. Roy Akase, Tbk 

Laporan Laba Rugi 

Per 31 Desember 2007 

 

Pendapatan pokok operasional  Xxxxxx  

Pendapatan di luar usaha pokok   Xxxxx 

  Total Pendapatan    Xxxxxxxx 

Harga pokok penjualan Rp xx    

Biaya pokok   Rp xx 

Biaya di luar usaha pokok Rp xx 

  Total biaya       xxxxxx 

Laba bersih sebelum pajak (EBIT)       Xxxxx 

Pajak      Xx 

Laba bersih setelah pajak ( EAT)              Xxxxxxx 

Pendapatan per lembar saham                                         
beredaryangSaham

pajaksetelahbersihLaba
 

 

Sumber : Kasmir (2008 ; 50) ALK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bentuk laporan laba rugi multiple step  

 

PT. Roy Akase, Tbk 

Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2007 

 

Total Penjualan (operasional)   Xxxxxx 

Harga pokok penjualan   Xxxxx 

  Laba Kotor Operasional    Xxxxxxxxx 

Biaya Operasional 

Biaya umum dan administrasi  Xxxx 

Biaya penjualan    Xxxx 

Biaya lainnya     Xxxx 

Total biaya operasional              Xxxxx 

  Laba bersih Operasional      Xxxxxxxx 

Pendapatan nonoperasi   Xxxxx 

Biaya nonoperasi    Xxx 

Laba bersih sebelum pajak (EBT)          Xxxxxx 

Pajak      Xx 

Laba bersih setelah pajak (EAT)                Xxxxxxxx 

Pendapatan per lembar saham                                        
beredaryangSaham

pajaksetelahbersihLaba
 

 

Sumber : Kasmir (2008 ; 51) ALK 
 
 

 

 

 

 



 

2.2. Likuiditas Perusahaan 

2.2.1. Pengertian likuiditas 

       Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek. Berikut akan 

dijelaskan beberapa pendapat tentang pengertian likuiditas : 

       Menurut Munawir (2004 ; 31) pengertian Likuiditas yaitu :  

 

       “Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih.” 

 

 

2.2.2. Analisa Rasio Likuiditas 

       Analisa rasio merupakan teknik analisa laporan keuangan yang paling banyak 

dipakai didalam praktek. Dengan menggunakan teknik analisa ratio yang perlu 

ditekankan adalah arti dan kegunaan masing-masing ratio tersebut. Ratio-ratio 

keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung angka-angka didalam atau 

antara laporan rugi laba dan neraca. Rasio Likuiditas atau sering juga disebut rasio 

modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang 

ada di aktiva lancar dengan komponen pasiva lancar (utang jangka pendek).  

       Menurut Kasmir (2008 ; 250) pengertian  modal kerja adalah : 

 

“Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan 

dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat 

berharga, piutang, sediaan dan aktiva lancar lainnya.” 

 

 

 



 

Pengertian modal kerja dibagi menjadi 3 macam antara lain :  

1. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. 

Konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai 

operasi perusahaan jangka pendek (gross working capital). 

2. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal 

kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan dengan 

kewajiban lancar (net working capital). 

3. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan 

dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan.   

 

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2007 ; 77) pengertian rasio 

likuiditas yaitu : 

 

      “Mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan 

melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang 

dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).” 

 

Menurut Kasmir (2008 ; 110) pengertian rasio likuiditas adalah : 

 

“Ratio likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya.” 

 

 

2.2.3. Ukuran dan Analisa Rasio Likuiditas 

Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur 

kemampuan yaitu : 

1. Rasio lancar (current ratio) 

2. Rasio sangat lancar (quik ratio and acid test ratio) 

3. Rasio kas (cash ratio) 



 

4. Rasio perputaran kas 

5. Inventory to net working capital  

 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rumus untuk mencari rasio lancar atau current rasio dapat digunakan sebagai 

berikut : 

             
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent  

 

Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh 

tempo. 

Jika perusahaan memiliki current ratio 1,47 x, artinya setiap Rp 1, hutang lancar 

perusahaan dijamin pembayarannya oleh Rp 1,47 x aktiva lancar.  

 

2. Rasio Cepat (Quik Ratio) 

Rumus untuk mencari rasio cepat (quick ratio) dapat digunakan sebagai berikut :  

 

       
sLiabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent
RatioTestAcidRatioQuick )(  

        

       Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan 

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai sediaa (inventory). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan 

cara dikurangin dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan 



 

dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan 

membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan 

aktiva lancar lainnya. 

       Jika perusahaan memiliki quick ratio 0,8 x artinya Rp 1, hutang lancar 

perusahaan dijamin pembayarannya oleh Rp 0,8 kas dan piutang yang ada tanpa harus 

menunggu hasil penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan.  

 

3. Rasio Kas (Cash ratio) 

Rumus untuk mencari rasio kas (cash ratio) dapat digunakan sebagai berikut :  
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       Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar 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. 

Jika perusahaan memiliki cash ratio 0,13 x, artinya perusahaan hanya 

mempunyai kas sebesar Rp 0,13 untuk melunasi setiap hutang lancar sebesar Rp 1.  

 

4. Rasio Perputaran Kas 

Rumus untuk mencari rasio perputaran kas dapat digunakan sebagai berikut : 
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       Rasio perputaran kas (cash turn over) bermanfaat untuk mengukur tingkat 

kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai 

berikut : 

a. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar tagihannya. 

b. 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.  

 

5. Inventory to Net Working Capital 

Rumus untuk mencari Inventory to net working capital dapat digunakan sebagai 

berikut :  
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       Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja 

perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan 

utang lancar. 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 


