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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan 

suatu perusahaan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Serta 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Jhon N. Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis 

yang dikutip oleh Munawir (1997:5) menyatakan bahwa Laporan Keuangan 

adalah: 

“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 Laba-Rugi. Pada waktu 
akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan-perusahaan 
untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar Laba 
yang tidak dibagikan (laba ditahan)”    

 

Dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa Laporan Keuangan adalah Neraca 

dan perhitungan Laba-rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat 

dalam lampiran-lampirannya antara lain Laporan sumber dan penggunaan 

dana-dana. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan Keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan Laporan Keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba-rugi, Laporan Perubahan 
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Posisi Keuangan (yang disajikan dalam pelbagai cara misalnya sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan. 

Disamping itu juga, termasuk skedul dan informasi tambahan yang 

bersangkutan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.  

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (butir satu, Kerangka Pasar 

Penyusunan dan Laporan Keuangan, hal 5) tujuan Laporan Keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 
suatu sebagian besar pemakainya yang secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan menejemen 
atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang 
dipercaya kepadanya. 

 
2.1.3 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Sebagai salah satu hasil dari proses kegiatan akuntansi, menurut 

Munawir (1995:9) Laporan Keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Laporan keungan yang dibuat secara priodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan final. 
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2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan bersifat disusun berdasarkan hasil pencatatan 

transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal 

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 unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang diikuti kenaikan 

tingkat harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut 

tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang. 

2.2 Analisa Laporan Keuangan 

Suatu Laporan Keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan bisa memberikan 

informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan 

apabila laporan keuangan tersebut dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis. 

Sejalan dengan hal tersebut, Munawir (1995:31) menyatakan bahwa: 

“Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 
informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 
dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan 
lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut 
diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dianalisa lebih lanjut 
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sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang 
akan diambil.”  

 
2.2.1 Pengertian Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Oswald,D Bowlin pengertian analisa laporan keuangan dalam 

bukunya Guide to financial (1990:13), mengatakan: 

“In general, financial analysis providers at method for assessing the 

financial strengths and weakness of the firm using information found 

in it’s financial statement” 

 
Sedangkan menurut Munawir (1995:35), megatakan bahwa: 

“Analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 
dari pada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan 
(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 
perkembangan perusahaan yang bersangkutan.” 

  

Dari kedua kepentingan diatas dikatakan bahwa analisa keuangan 

digunakan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan, dan analisa 

ini memakai laporan keuangan sebagai sumber informasi. Analisa Laporan 

Keuangan membantu mendapatkan pengertian keuangan yang lebih baik 

tentang keadaan keuangan perusahaan. Para pengambil keputusan 

memerlukan informasi-informasi yang tepat dan relevan sebelum suatu 

keputusan diambil, dan informasi yang belum diolah tidak menunjukkan 

hubungan-hubungan yang penting. 

Karena analisa ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

mengambil satu keputusan, maka hasil analisa ini harus disajikan dengan 

jelas dan dapat dimengerti bagi pihak-ihak  yang membutuhkannya. 
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2.2.2 Arti Penting Analisa Laporan Keuangan 

Mengadakan analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, 

akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat megetahui keadaan 

dan perkembangan finansiil dari perusahaan yang bersangkutan. 

Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap 

Laporan Keuangan dari perusahaan yang dipimpinnya dengan mengadakan 

analisa laporan keuangan dari perusahaannya. Manajer akan dapat 

mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya dan 

akan dapat diketahui hasil-hasil finansiil yang telah dicapai diwaktu-waktu 

yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. 

Menurut Bambang Riyanto (1995:327): 

“Dengan mengadakan analisa data finansiil dari tahun yang lalu, dapat 
diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang 
telah dianggap cukup baik. Hasil analisa histories tersebut sangat 
penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana atau policy yang 
akan dilakukan diwaktu-waktu yang akan datang. Dengan mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, diusahakan agar dalam 
penyusunan rencana untuk tahun-tahun yang akan datang kelemahan 
tersebut dapat diperbaiki. Hal-hal yang dianggap telah cukup baik 
diwaktu-waktu yang lampau harus dipertahankan untuk waktu-waktu 
mendatang.” 
 

 Selain dari manajemen, para kreditur pun berkepentingan terhadap 

laporan keuangan dari perusahan yang telah atau akan menjadi debitur atau 

nasabahnya. Para kreditur berkepentingan untuk “keamanan” mereka 

sendiri. Kreditur sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan yang mengajukan kredit, 
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untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar 

kembali hutangnya plus beban-beban bunganya.  

2.2.3 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisa laporan keuangan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk suatu 

prusahaan tertentu atau diperbandingkan dengan laporan keuangan yang 

dibadgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lain. 

Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Pertama-tama 

penganalisa harus menggolongkan atau mengumpulkan data yang 

diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan 

sehingga data ini lebih berarti. 

Menurut Munawir (1995:361) teknik analisa yang biasa digunakan 

dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu metoda dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih dengan menunjukkan: 

a. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio 
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e. Dinyatakan dalam persentasi dari total 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase, yaitu suatu metode atau teknik analisa 

untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah 

menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen, yaitu suatu metode analisis 

untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivnya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jamlah penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu suatu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dalam 

periode tertentu.     

5. Analisa sumber dan penggunaan kas, yaitu suatu analisa untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisa rasio, yaitu suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan Laba-rugi secara 

individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor, yaitu suatu analisa untuk mengetahui 

sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode 
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yang lain atau perubahan laba kotor periode dengan laba yang 

dibadgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa break-even, yaitu suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau keugian untuk berbagai tingakat 

penjualan. 

Metode atau teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang dipergunakan untuk 

menganalisa laporan keuangan, dan setiap metode analisa memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. 

2.3 Analisa Rasio Laporan Keuangan  

Analisa rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisa yang dapat 

digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan.  

2.3.1 Pengertian Analisa Rasio Laporan Keuangan  

Analisa laporan keuangan adalah salah satu teknik keuangan yang 

digunakan dengan cara memperbandingakan dua variabel keuangan dalam 

bentuk aritmatikal term yang hasilnya dinyatakan dalam persentase angka 

satuan atau perkalian sehingga dapat diketahui informasi mengenai arti atau 

makna hubungan diantara dua variabel keuangan tersebut. 
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Menurut Weston dan Copeland (1986:196), bahwa: 

“Ratio analysis, which relate balance sheet and income statement 

items to one another, permits the charting of a firm’s history and the 

evaluation of its present position”    

 
Analisa rasio adalah analisa yang menghubungkan perkiraan Neraca 

dan Laporan Laba-rugi terhadap satu dengan lainnya, memberikan gambaran 

sejarah dengan menggunakan rasio beberapa tahun perusahaan untuk 

menilai kondisinya saat ini. 

Bisa dikatakan analisa laporan keuangan merupakan analisa rasio 

dalam arti luas, karena analisa ini juga meliputi metode analisa laporan 

keuangan lainnya. Menghitung rasio-rasio laporan keuangan pada suatu 

periode merupakan bentuk analisa vertical, sedangkan membandingkan 

rasio-rasio tersebut dengan rasio-rasio sebelumnya merupakan analisa 

horizontal. 

Sedangkan menurut Harmanto (1991:161) bahwa: 

“Analisa rasio merupakan suatu teknik analisa yang banyak hal mampu 
memberikan petunjuk dari gejala-gejala yang timbul di sekitar kondisi 
yang melingkupinya. Apabila rasio-rasio yang dihitung 
diinterprestasikan secara tetap, maka akan mampu menunjukkan pada 
aspek-aspek mana evaluasi dan analisa yang harus dilaksanakan.”    

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa analisa rasio laporan 

keuangan merupakan analisa yang dilakukan dengan cara menyederhanakan 

hubungan-hubungan antara variabel-variabel, pos-pos yang ada dalam 

laporan keuangan yang bersangkutan sehingga dapat menunjukkan pada 

aspek-aspek mana penelitian harus dilaksanakan. 
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Analisa rasio laporan keuangan harus berorientasi pada masa depan 

sehingga seorang penganalisa harus mampu membuat penyesuaian-

penyesuaian terhadap faktor-faktor yang ada pada periode sekarang dengan 

faktor-faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi 

posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. 

2.3.2 Peranan dan Arti Penting Analisa Rasio Keuangan 

Analisa rasio keuangan mempunyai peranan dan mafaat yang sangat 

berguna, baik bagi pihak manajemen intern dari perusahaan yang 

bersangkutan maupun bagi pihak-pihak ekstern yang berada diluar 

perusahaan karena dapat memberikan banyak informasi yagn dibutuhkan 

oleh pihak itu. 

Menurut Munawir (1995:2), peran dan arti penting analisa rasio 

keuangan bagi pihak manajemen intern perusahaan, analisa rasio laporan 

keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi dan kondisi-kondisi 

keuangan perusahaan maupun hasil-hasil operasinya, tingkat efektifitasnya 

dan efisiensi kinerja perusahaan maka diantara hasil-hasil analisa itu yang 

menunjukkan keberhasilan dan mana yang mengalami penurunan (masih 

lemah), sehingga manajemen intern perusahaan dapat mengambil suatu 

keputusan untuk memperbaiki aspek-aspek keuangan maupun kinerja bagi 

berbagai divisi atau departemen, dan jika mungkin lebih meningkatkan 

prestasinya. 



 
 

Bab II  Bahan Rujukan
 

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

18 

Sedangkan bagi pihak-pihak ekstern diluar perusahaan, hasil-hasil 

analisa rasio ini akan dapat digunakan untuk berbagai keputusan sesuai 

dengan kepentingan masing-masing pihak. 

Misalnya bagi para pemegang saham, sangat berkepentingan dengan 

analisa yang berhubungan dengan berapa besarnya laba per lembar saham, 

berapa deviden yang akan diterimanya, apakah sebaiknya menahan saham 

yang dimilikinya ataukah menjual saham-saham yang dimilikinya itu. 

Bagi pihak Bank misalnya, analisa rasio laporan keuangan dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan menerima atau menolak 

permohonan kredit yang diajukan oleh perusahaan nasabahnya. 

Oleh karena itu, maka analisa rasio keuangan ini merupakan salah satu 

teknik keuangan yang popular dan sudah sangat lazim dimanfaatkan oleh 

berbagai jenis perusahaan, bahkan departemen keuangan, beban pembina 

pasar modal telah menetapkan rasio-rasio keuangan yang harus dipenuhi 

oleh suatu perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya kepada 

masyarakat atau ke bursa efek. 

Hal ini menunjukkan bahwa analisa rasio keuangan mempunyai 

peranan dan manfat yang sangat berarti disamping teknik analisa keuangan 

lainnya. 

2.3.3 Penggolongan Analisa Rasio Laporan Keuangan 

Analisa rasio leporan keuangan banyak sekali macamnya, namun 

menurut Munawir (1995:68) pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 

(dua) kelompok, yaitu: 
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1. Analisa rasio yang digolongkan pada sumber datanya, terdiri dari: 

a. Rasio-rasio Neraca, yang tergolong dalam kategori ini adalah 

semua datanya diambil atau bersumber pada Neraca. 

b. Rasio-rasio Laporan Laba-rugi, yaitu analisa rasio yang dalam 

penyusunannya semua datanya diambil dari laporan Laba-rugi. 

c. Rasio-rasio antar Laporan, yaitu semua angka rasio yang 

penyusunannya datanya berasal dari Nerca dan data lainnya dari 

Laporan Laba-rugi . 

2. Analisa rasio yang didasarkan pada tujuan dari analisa, terdiri dari: 

a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

dan memperoleh informasi mengenai berapa besar kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya 

b. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam hal 

menjamin keseluruhan kewajibannya, baik kewajiban jangka 

pendek dan terutama kewajiban jangka panjangnya apabila 

perusahaan harus dilikuidasi atau dibubarkan. 

c. Rasio Aktivitas, yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

dan memperoleh informasi mengenai seberapa besar tingkat 

efektivitas investasi dana pada berbagai assets yang investasikan 

dalam kegiatan operasional perusahaan. 
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d. Rasio Profitability, yaitu rasio-rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dalam periode 

satu tahun dalam kegiatan operasinya.    

2.3.4 Keunggulan dan Keterbatasan Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafiri Harahap (1997:298), analisa rasio ini memiliki 

keunggulan dibanding teknik analisa lainnya. Keunggulan tersebut adalah:  

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3.  Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Menstandarisasi size perusahaan   

5. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodic 

6. Lebih mudah melihat ternd perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang  

Disamping keunggulan yang dimiliki analisa rasio ini, teknik ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya 

agar kita tidak salah dalam penggunaannya. 

Adapun keterbatasan analisa rasio ini adalah: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 
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2. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan 

menimbulkan kesulitan menghitung rasio. 

3. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan 

perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. 

2.4 Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau 

kegagalan perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan aktiva 

lancer yang dimiliki perusahaan.  

2.4.1 Pengertian Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan relative untuk meng-konversi aktiva ke 

dalam kas, disebut juga sebagai kedekatan aktiva ke kas (the nearness of 

assets to cash). Likuiditas juga menunjukkan kaitan antara kewajiban jangka 

pendek perusahaan dan kasnya serta pos-pos yang mendekati kas. 

Menurut Bambang Riyanto (1995:25): 

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan 
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansiilnya yang segera 
harus dipenuhi. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara 
jumlah uang tunai dan jumlah aktiva lain yang dapat disamakan 
dengan uang tunai di suatu pihak dengan jumlah hutang lancar dilain 
pihak (likuiditas badan usaha), juga dengan pengeluaran-pengeluaran 
untuk menyelenggarakan perusahaan di lain pihak (likuiditas 
perusahaan)” 

 

Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
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jangka pendeknya dengan meng-konversi aktiva lancar yang dimilikinya 

menjadi uang tunai dengan segera.  

2.4.2 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang memperlihatkan hubungan kas 

perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap kewajiban lancarnya. Rasio-

rasio yang digunakan untuk menentukan likuiditas suatu perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan kemampuan untuk 

membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancarnya. 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

 

Rasio Lancar (Current Ratio) yang tertinggi memberikan indikasi 

jaminan yang baik bagi kreditur jangka pendek, dalam arti setiap saat 

perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansiil jangka pendeknya. Akan tetapi Rasio Lancar (Current Ratio) yang 

tinggi akan berpengaruh negative terhadap kemampuan memperoleh laba 

(Rentabilitas), karena sebagai modal kerja tidak berputar atau mengalami 

pengangguran. 

Tidak ada standar khusus untuk menentukan berapa besar Rasio 

Lancar (Current Ratio) yang paling baik, hal ini tergantung pada jenis 

%100
LancarKewajiban 

Lancar Aktiva
Lancar  Rasio ×=  
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perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Namun untuk prinsip kehati-hatian, maka besarnya Rasio 

Lancar (Current Ratio) pada umumnya tidak kurang dari 200% atau 2:1, 

artinya setiap hutang lancar Rp.1,00 dijamin oleh aktiva lancar Rp.2,00 

dianggap baik. 

2. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio Kas merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang 

harus dipenuhi dengan kas dan setara dengan kas yang tersedia dalam 

perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

 Semakin besar Rasio Kas berarti jumlah uang tunai yang tersedia 

semakin besar, tetapi bila Rasio Kas terlalu tinggi akan mengurangi 

produktivitas perusahaan dalam meningkatkan Rate of Return  

3. Rasio Cepat (Quick / Acid Test Ratio) 

Rasio cepat merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (Quick Assets)  

Rumus perhitungannya adalah: 

 

  

Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat Likuiditas 

perusahaan adalah Rasio Cepat (Quick Ratio). Persediaan tidak dimasukkan 

%100
LancarKewajiban 

BerhargaSurat  Bank   Kas
 Kas Rasio ×++=  

%100
LancarKewajiban 

Piutang BerhargaSurat  Bank   Kas
Cepat  Rasio ×+++=  
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dalam perhitungan Rasio Cepat (Quick Ratio) karena persediaan merupakan 

komponen Aktiva Lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. 

Tidak ada standar khusus untuk menentukan berapa besar Rasio 

Cepat (Quick Ratio) yang baik, hal ini tergantung pada jenis perusahaan dan 

kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Namun untuk prinsip kehati-hatian, maka besarnya Rasio Cepat (Quck 

Ratio) pada umumnya tidak kurang dari 100% atau 1:1, artinya setiap hutang 

lancar Rp.1,00 dijamin oleh Quick Assets Rp.1,00 dianggap baik. 

2.5. Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan 

atau kegagalan perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansiilnya, baik kewajiban jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. 

2.5.1 Pengertian Solvabilitas 

Menurut Bambang Riyanto (1995:32): 

“Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila 
sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi.”    

 

2.5.2 Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

kekayaan perusahaan dibelanjai oleh hutang-hutang baik hutang jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang. Rasio-rasio yang digunakan untuk 

menentukan solvabilitas suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 
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1. Rasio Hutang dengan Modal Sendiri (Total Debt to Owners Equity 

Ratio) 

Rasio Hutang dengan Modal sendiri  merupakan bagian dari setiap 

modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

Semakin randah rasio ini semakin baik, karena hutang-hutang yang 

dijamin oleh modal sendiri semakin kecil. 

2. Rasio Hutang dengan Aktiva (Total Debt to Assets Ratio) 

Rasio Hutang dengan Aktiva merupakan bagian dari setiap aktiva 

perusahaan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

Semakin rendah rasio ini semakin baik, karena hutang-hutang yang 

dijamin oleh Aktiva perusahaan semakin kecil. 

3. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva (Owners Equity to Total Assets 

Ratio) 

Rasio ini menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman 

dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio 

ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan. 

%100
Sendiri ModalJumlah 

panjangjk  Hutang lancar  Hutang
 Sendiri  Modal dg Hutang Rasio ×+=  

%100
AktivaJumlah 

panjangjk  Hutang lancar  Hutang
 Aktiva dg Hutang Rasio ×+=  
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Rumus perhitungannya adalah:  

 

 

2.6 Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan 

atau kegagalan perusahaan, yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.  

2.6.1 Pengertian Rentabilitas 

Menurut Munawir (1995:33):  

”Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu 
perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam kemapuan 
mengukur aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas 
suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan 
antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah 
aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.” 
 

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan 

antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu 

keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran 

bahwa perusahaan tersebut tendabel, rentabilitas yang tinggi lebih penting 

daripada keuntungan yang besar. 

2.6.2 Rasio Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dalam periode satu 

%100
aktiva  Total

sendiri  Modal
Aktiva dg Sendiri  Modal Rasio ×=  
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tahun dalam kegiatan operasinya. Rasio-rasio yang digunakan untuk 

menentukan Rentabilitas suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

Rasio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva 

yang digunakan untuk operasi perusahaan sehingga dapat menghasilkan 

laba. 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

2. Return on Investment (ROI) 

Rumus perhitungannya adalah: 

 

 

  

 

 

 

  

 

%100
 UsahaAktiva

 UsahaLaba
  UsahaAktiva dg  UsahaLaba Rasio ×=  

%100
 UsahaAktiva

Bersih  Laba
(ROI) investmenton Return ×=  


