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“Suatu Tinjauan Terhadap Analisa Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas pada
 Pemerintah Kota Bandung periode 2000 sampai dengan 2003”  

INTISARI 
 Dewasa ini, banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan baru, baik 
perusahaan jasa maupun perusahaan produk. Diantara perusahaan tersebut 
tentulah saling bersaingan satu dengan lainnya. Dalam meghadapi kondisi 
tersebut, setiap perusahaan harus mampu membuat keadaan keuangan tetap stabil 
sesuai dengan kebutuhan yang mungkin terjadi. 
 Gambaran mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari 
Laporan Keuangannya. Dengan melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan 
perusahaan kita dapat mengetahui keadaan finansiil perusahaan. 
 Contoh analisa Laporan Keuangan adalah analisa rasio seperti 
menganalisa Rasio Likuiditas perusahaan, Solvabilitas perusahaan dan 
Rentabilitas peruasahaan. Analisa rasio ini diperbandingkan dari tahun ke tahun 
untuk mengetahui perkembangan finansiil perusahaan yang dianalisis. Hasil 
analisis tersebut sangat bermanfaat bagi pihak internal maupun bagi pihak 
eksternal perusahaan. 
 Bagi pihak internal perusahaan, dengan melakukan analisa terhadap 
Laporan Keuangannya, perusahaan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 
finansiil yang telah dicapai diwaktu-waktu yang lalu atau langkah-langkah yang 
akan diambil. 
 Bagi eksternal perusahaan, misalnya bank, sebelum mengambil keputusan 
untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, pihak bank 
perlu mengadakan analisa terlebih dahulu terhadap Laporan Keuangan perusahaan 
yang mengajukan kredit tersebut, agar pihak bank dapat mengukur kemampuan 
perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutng-hutang beserta bunganya. 
 Perusahaan yang dipilih penulis adalah Pemerintah Kota Bandung. Dari 
hasil analisis dan perhitungan yang penulis lakukan terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Kota Bandung selama empat tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 
dengan 2003, tingkat Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas Pemerintah Kota 
Bandung ini mengalami tingkat persentase yang cukup tinggi, sehingga 
Pemerintah Kota Bandung akan mengembalikan hutang-hutangnya. Pemerintah 
Kota Bandung sangat mampu untuk melakukan hal tersebut, karena Pemerintah 
Kota Bandung mempunyai dana yang cukup, dan apabila penambahan dana, para 
calok kreditur mungkin akan bersedia menanamkan atau memberikan pinjaman 
kepada Pemerintah Kota Bandung karena tingkat Likuiditas, Solvabilitas dan 
Rentabilitas perusahaan tersebut cukup tinggi.   


