
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Definisi Laporan Keuangan menurut Bambang Riyanto tahun 1996, dalam 

bukunya “Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan” adalah sebagai berikut :

“Laporan  finansial  (financial  statement) memberikan  ikhtisar  mengenai 
keadaan suatu perusahaan, di mana neraca (balance sheet) mencerminkan 
nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan 
laba/rugi  (income  statement) mencerminkan  hasil-hasil  yang  dicapai 
selama satu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.”

Menurut  Sofyan Syafri  Harahap (2002 :  105) dalam bukunya “Analisis 

Krisis atas Laporan Keuangan” adalah :

“Laporan  keuangan  adalah  catatan  yang  menggambarkan  kondisi 

keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau waktu 

tertentu.”

Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  (2002  :  2)  dalam Standar  Akuntansi 

Keuangan menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan adalah bagian dari  proses pelaporan keuangan yang 
lengkap  meliputi  neraca,  laporan  laba/rugi,  laporan  perubahan  posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus 
kas  atau  laporan  arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi 
penjelasan  yang  juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang 
berkaitan dengan laporan tersebut.”

Pengertian  laporan  keuangan  menurut  Myer  diterjemahkan  oleh  S. 

Munawir (2002 : 5) dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan, 

dikatakan :

“Dua daftar  yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 
perusahaan,  kedua  dafrtar  itu  adalah  daftar  neraca  atau  daftar  posisi 
keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laporan keuangan pada waktu 
akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk 
menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak 
dibagikan (laba ditahan).”



Berdasarkan  beberapa  definisi  laporan  keuangan  di  atas,  maka  dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan suatu 

bentuk  pelaporan  mengenai  kinerja  dan  kondisi  keuangan  dari  suatu  kegiatan 

usaha yang berisikan daftar neraca dan laporan laba/rugi serta laporan perubahan 

posisi keuangan pada suatu periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

Pada  prinsipnya  tujuan  dari  laporan  keuangan  ini  adalah  untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut  Dwi Prastowo dan Rifka  Julianty  (2002 :  52)  mengemukakan 

bahwa :

“Analisis  laporan  keuangan  tidak  lain  merupakan  suatu  proses  untuk 
membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-
masing  unsur  tersebut  dan  menelaah  hubungan  di  antara  unsur-unsur 
tersebut  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengertian  dan  pemahaman 
yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.”

Menurut S. Munawir (2002 : 35) mengemukakan bahwa :

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

Berdasarkan  beberapa  definisi  laporan  keuangan  di  atas,  maka  dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian Analisis Laporan Keuangan adalah 

suatu proses penguraian laporan keuangan ke dalam komponen laporan keuangan 

dan  penelaahan  masing-masing  komponen  laporan  keuangan  tersebut  serta 

hubungan antar komponen, dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang ada 

agar diperoleh pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif  tentang 

laporan keuangan tersebut.



2.3 Bentuk Laporan Keuangan

Laporan  keuangan  pada  umumnya  memuat  laporan  mengenai  posisi 

keuangan yang dituangkan dalam bentuk daftar neraca serta memuat laporan hasil 

usaha yang dituangkan dalam bentuk laporan laba/rugi.

Neraca  merupakan  laporan  keuangan  yang  sistematis  mengenai  aktiva, 

hutang dan ekuitas dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi pada akhir suatu 

periode tertentu. Selain itu neraca bisa juga dikenal dengan istilah balace sheet, 

karena  menunjukkan  posisi  keuangan  suatu  transaksi/kegiatan  ekonomi  pada 

suatu  tanggal  tertentu,  biasanya  pada  waktu  di  mana  buku-buku  ditutup  dan 

ditentukan sisanya pada suatu akhir periode tahun fiskal atau tahun kalender.

Bentuk atau susunan dari suatu neraca tidak ada keseragaman antara suatu 

perusahaan dengan parusahaan lain tergantung dari tujuan-tujuan akhir yang akan 

dicapai,  tetapi  bentuk  neraca  yang  tradisional  atau  konvensional  yang  umum 

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Skontro (Account Form)

PT. X
NERACA

periode 31 Desember 20xx
AKTIVA PASIVA

Aktiva Lancar XXX Kewajiban Lancar XXX
Kas XXX Hutang Usaha XXX
Piutang XXX Kewajiban Jangka Panjang XXX
Persediaan XXX Hutang Sewa Guna Usaha XXX
Aktiva Tetap XXX Ekuitas XXX
Tanah XXX Modal Saham XXX
Gedung XXX Saldo Laba XXX
TOTAL AKTIVA XXX TOTAL PASIVA XXX

Di mana semua posisi aktiva tercantum di sebelah kiri (debet) dan posisi 

hutang dan modal tercantum di sebelah kanan (kredit).



2. Bentuk Vertikal (Report Form)

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak ada bagian atas yang selanjutnya 

diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal. Bentuk 

neraca seperti ini nampak pada ilustrasi sebagai berikut :

PT. X
NERACA

31 Desember 20xx
  

AKTIVA  
Aktiva Lancar xxx
Kas xxx
Piutang xxx
Persediaan xxx
Aktiva Tetap xxx
Tanah xxx
Gedung xxx
TOTAL AKTIVA xxx
  

PASIVA  
Kewajiban Lancar xxx
Hutang Usaha xxx
Kewajiban Jangka Panjang xxx
Hutang Sewa Guna Usaha xxx
Ekuitas xxx
Modal Saham xxx
Saldo Laba xxx
TOTAL PASIVA xxx

3. Bentuk Neraca yang Disesuaikan dengan Kedudukan atau Posisi  Keuangan 

Perusahaan.

Bentuk ini bertujuan agar posisi keuangan yang dikehendaki nampak lebih 

jelas,  misalnya  modal  kerja  netto  (net  working  capital) atau  jumlah  modal 

perusahaan. Kerangka neraca seperti ini akan nampak pada ilustrasi berikut ini :



PT. X
NERACA

periode 31 Desember 20xx
Aktiva Lancar xxx
Hutang Lancar (xxx)
Modal Kerja Bersih xxx
Investasi xxx
Aktiva Tetap xxx
Aktiva Lain-lain xxx

 xxx
Hutang Jangka Panjang (xxx)
Modal xxx

Seperti  diketahui  laporan  laba/rugi  merupakan  laporan  yang  sistematis 

tentang  pendapatan,  harga  pokok  penjualan,  beban-beban  dan  laba/rugi  yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walau setiap susunan 

laporan laba/rugi pada setiap perusahaan berbeda namun pada prinsipnya yang 

umum ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian pertama menunjukkan bagian pendapatan yang diperoleh usaha pokok 

perusahaan  (penjualan  barang  dagangan  atau  pemberian  pelayanan)  diikuti 

dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba 

kotor.

2. Bagian  kedua  merupakan  biaya-biaya  operasional  yang  terditri  dari  biaya 

penjualan dan biaya administrasi atau umum.

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil  yang diperoleh di luar  usaha pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok 

perusahaan.

4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang bersifat insidentiil  (extra 

ordinary gain or loss) sehingga akan dihasilkan laba bersih sebelum pajak 

(earning before tax).



Bentuk-bentuk dari penyajian laporan laba/rugi terbagi atas beberapa jenis 

yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Single Step

Yaitu  menggabungkan  semua  pendapatan  menjadi  satu  kelompok,  dan 

semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk meghitung laba/rugi  bersih 

hanya memerlukan satu langkah yaitu menggabungkan total beban terhadap total 

pendapatan  yang diperoleh.  Penyajian  dari  bentuk single  step  ini  dapat  dilihat 

pada ilustrasi sebagai berikut :
PT. X

Laporan Laba/Rugi
periode 31 Desember 20xx

Pendapatan Usaha xxx
Pendapatan Lain-lain xxx            +

Total Pendapatan xxx
Harga Pokok Penjualan (xxx)           -

Laba/rugi Kotor xxx
Beban Operasional xxx
Beban Non Operasional xxx            +

Total Beban (xxx)           -
Laba/rugi Usaha xxx

2. Bentuk Multiple Step

Dalam  bentuk  ini  dilakukan  pengelompokkan  yang  lebih  teliti  dari 

kelompok pendapatan  dan kelompok biaya  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang 

digunakan secara umum. Penyajian dari bentuk multiple step  ini dapat terlihat 

pada ilustrasi berikut :



PT. X
Laporan Laba/Rugi

periode 31 Desember 20xx
Penjualan Bruto xxx
Potongan Penjualan (xxx)       -
Penjualan Netto xxx
Harga Pokok Penjualan (xxx)       -
Laba/rugi Kotor xxx
Beban Operasional
Beban Penjualan (xxx)
Beban Administrasi/umum (xxx)
Laba/rugi Bersih Operasional xxx
Pendapatan dan Beban Non Operasional
Pendapatan Non Operasional xxx
Beban Non Operasional (xxx)       -
Laba/rugi Sebelum Bunga danPajak xxx
Bunga (xxx)       -
Laba/rugi Sebelum Pajak xxx
Pajak (xxx)       -
Laba/rugi Setelah Pajak xxx

2.4 Sifat dan Batasan Laporan Keuangan

Laporan  keuangan  disiapkan  atau  dibuat  dengan  maksud  untuk 

memberikan gambaran-gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara 

periodeik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan 

keuangan adalah bersifat  historis  serta  menyeluruh  dan sebagai  suatu progress 

report  laporan  keuangan ini  terdiri  dari  data  yang  merupakan  hasil  dari  suatu 

kombinasi antara :

1. Fakta yang telah dicatat (Recorded Fact)

Artinya bahwa laporan keuangan ini disusun berdasarkan fakta dari  catatan 

akuntansi seperti di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang 

maupun aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Pencatatan dari pos-pos 

ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di 

masa  lampau  dan  jumlah  uang  yang  dicatat  dalam pos-pos  itu  dinyatakan 

dengan harga-harga pada waktu terjadi peristiwa tersebut  (at original cost). 

Dengan  sifat  uang  demikian  itu  maka  laporan  keuangan  tidak  dapat 

mencerminkan  posisi  keuangan  dari  suatu  perusahaan  dalam  kondisi 

perekonomian yang paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis.



2. Prinsip-prinsip dan Kebiasaan-kebiasaan dalam Akuntansi

Artinya data yang dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Hal 

ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan atau agar adanya keseragaman.

3. Pendapatan Pribadi

Dimaksudkan  bahwa walaupun pencatatan-pencatatan  transaksi  telah  diatur 

oleh  konvensi-konvensi  yang  telah  ditetapkan  dan  sudah  menjadi  standar 

praktek  pembukuan,  namun  penggunaan  dati  konvensi-konvensi  tersebut 

tergantung kepada akuntan atau perusahaan yang bersangkutan.

Judgement atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan pengolahan data 

tersebut  yang  dikombinasikan  dengan  fakta  yang  tercatat  dan  kebiasaan 

akuntansi yang telah disetujui. Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-

sifat laporan keuangan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu :

a. Laporan  keuangan  dibuat  secara  periodik  pada  dasarnya  merupakan 

laporan yang dibuat antar waktu tertentu yang sifatnya sementara  (intern 

report) dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah atau 

hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai 

realisasinya di mana dalam intern report pendapat pribadi yang dilakukan 

oleh manajemen yang bersangkutan.

b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat  pasti  dan  tetap,  tetapi  sebenarnya  hanya merupakan  nilai  buku 

(book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun 

nilai  gantinya.  Karena  laporan  tersebut  dibuat  berdasarkan  anggapan 

bahwa perusahaa akan berjalan terus (going concern) sehingga aktiva tetap 

dinilai  berdasarkan  nilai-nilai  historis  atau  harga  perolehannya  dan 

pengurangannya  dilakukan  terhadap  nilai  aktiva  tersebut  sebesar 

akumulasi depresiasi.

c. 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.



d. Laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  hasil  pencatatan  transaksi 

keuangan dari berbagai tanggal atau waktu yang lalu, di mana daya beli 

uang  tersebut  semakin  menurun  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya 

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum 

tentu  mencerminkan  unit  yang  dijual  semakin  besar,  mungkin  saja 

kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan tingkat harga yang 

mempengaruhi naiknya harga jual.

2.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Analisis-analisis  laporan  keuangan  terdiri  dari  penelaahan  atau 

mempelajari  hubungan-hubungan  dan  kecenderungan  untuk  menentukan  posisi 

keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Metode  dan  teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  menentukan  dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga 

dapat  diketahui  perubahan-perubahan  dari  masing-masing  pos  tersebut  apabila 

diperbandingkan dengan laporan dari  beberapa periode untuk suatu perusahaan 

tertentu,  atau  diperbandingkan  dengan  alat-alat  pembanding  lainnya,  misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lainnya.

Ada 3 metode analisis yang digunakan untuk setiap penganalisisan laporan 

keuangan, yaitu :

1. Metode Analisis Horizontal atau disebut juga metode analisis dinamis yaitu 

metode analisis  dengan menggunakan pembanding laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat.

2. Metode Analisis Vertikal atau disebut juga metode analisis statis merupakan 

metode analisis apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu 

periode atu satu saat saja yaitu dengan membandingkan pos yang satu dengan 

pos yang lainnya di dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan 

diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.



3. Metode Analisis dengan prosentase per komponen atau disebut juga common 

size  statement  yaitu  suatu  metode  analisis  untuk  mengetahui  prosentase 

investasi  pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva, total  hutang dan 

total modalnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

biaya yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

Teknik  analisis  yang  biasa  digunakan  dalam  laporan  keuangan  adalah 

sebagai berikut :

a. Analisis  perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis 

dengan  cara  memperbandingkan  laporan  keuangan  untuk dua  periode  atau 

lebih dengan menunjukkan :

- Data absolut dalam jumlah rupiah

- Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah

- Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio

- Prosentase total

b. Trend  atau  tendensi  posisi  dari  kemajuan  keuangan  perusahaan  yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis) adalah suatu metode 

atau  teknik  analisis  untuk  mmengetahui  tendensi  dari  pada  keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau turun.

c. Analisis  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  adalah  suatu  analisis  untuk 

mengetahui  sumber-sumber  serta  penggunaan  modal  kerja  atau  untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode.

d. Analisis  sumber dan penggunaan kas  (cash flow statement analysis) adalah 

suatu  analisis  untuk  mengetahui  sebab-sebab  berubahnya  jumlah  uang  kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode 

satu tertentu.

e. Analisis Rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungn dari 

pos-pos  tertentu  dalam  neraca  atau  laporan  laba/rugi  secara  individu  atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut.

f. Analisis  perubahan  laba  kotor  (gross  profit  analysis) adalah  suatu  analisis 

untuk mengetashui  sebab-sebab perubahan  lab  kotor  suatu  perusahaan dari 

suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan untuk periode tertentu.



g. Analisis titik impas  (break event point analysis) adalah suatu analisis untuk 

menentukan tingkan penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan terebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan.

2.6 Analisis Laporan Keuangan

Kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti hanya sampai laporan keuangan, 

melainkan  juga  termasuk  proses  analisis  laporan  keuangan.  Dalam  rangka 

pengambilan  keputusan  masa  yang  akan  datang,  manajemen  perusahaan 

memerlukan informasi khususnya tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa 

yang  akan  datang.  Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  sumber  informasi 

penting  yang  digunakan  pengelola  organisasi  dalam  pengambilan  keputusan 

tersebut.

Dikarenakan  laporan  keuangan  bersifat  historis  yaitu  menyajikan 

informasi  tentang  apa  yang  telah  terjadi,  hal  ini  menimbulkan  kesenjangan 

kebutuhan  informasi.  Analisis  laporan  keuangan  digunakan  untuk  membantu 

mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara mengolah kembali laporan keuangan 

sehingga dapat membantu pengambil keputusan melakukan prediksi.

Laporan  keuangan  akan  menjadi  lebih  bermanfaat  untuk  pengambilan 

keputusan ekonomi,  apabila dengan informasi  laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi  di  masa yang akan datang. Dengan mengolah 

lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan analisis, 

akan  diperoleh  prediksi  tentang  apa  yang  mungkin  terjadi  di  masa  yang  akan 

datang. Di sinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. Hasil 

analisis laporan keuangan akan mampu membantu menginterpretasikan berbagai 

hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan 

mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. 

Salah  satu  alat  analisis  (analysis  tools) adalah  Analisis  Rasio  (Ratio 

Analysis),  yaitu  teknik  analisis  dengan  cara  membandingakan  2  buah variabel 

yang  diambil  dari  laporan  keuangan  perusahaan,  untuk  mengukur  kondisi 

keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya macam/jumlah 



angka-angka rasio itu banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan 

penganalisis,  namun  demikian  angka-angka  tersebut  pada  dasarnya  dapat 

digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Ditinjau  dari  sumber  laporan  keuangan  yang  ada  digunakan  analisis  rasio 

dapat dibagi menjadi :

- Financial Ratio Analysis, yaitu rasio analisis yang variabel keuangannya 

baik pembilang maupun penyebutnya bersumber dari neraca.

- Operating Ratio Analysis, yaitu analisis rasio yang variabel keuangannya 

bersumber dari laporan laba/rugi.

- Operating  financial  Ratio,  yaitu  analisis  yang  variabel  keuangannya di 

satu  pihak  pembilangnya  bersumber  dari  laporan  laba/rugi  dan 

penyebutnya bersumber dari daftar neraca.

2. Ditinjau  dari  informasi  yang  ingin  diketahui,  analisis  rasio  dapat  dibagi 

menjadi :

- Rasio Likuiditas  (Liquidity Ratio), yaitu rasio-rasio yang dihitung untuk 

memperoleh  informasi  mengenai  kemampuan  perusahaan  dalam  hal 

melunasi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Jenis dari rasio likuiditas 

antara lain :

a. Current Ratio

= Total Current Asset
Total Current Liability x 100%

b. Quick Ratio

= Total Current Asset - Inventory
Total Current Liability x 100%

c. Working Capital to Total Assets

= Net Working Capital
Total Assets x 100%

Rasio perbandingan Minimum = 50% atau 1 : 2.



- Rasio  Leverage  (Leverage  Ratio),  yaitu  rasio-rasio  keuangan  yang 

dihitung untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan perusahaan 

dalam hal memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjang. Jenis dari pada leverage ratio ini antara lain :

a. Total Debt to Total Equity

= Total Current Liabilities + Long Term Investation
E q u i t y x 100%

b. Total Debt to Total Assets

= Total Current Liabilities + Long Term Investation
Total Asset

x 100%

c. Long Term Debt to Equity Ratio

= Current Asset - Short Term Debt
Total Asset x 100%

Rasio perbandingan minimum = 33% atau 0,33 : 1.

- Rasio  Aktivitas  (Activity  Ratio),  yaitu  rasio  yang  dihitung  untuk 

memperoleh informasi mengenai sampai sejauh mana tingkat efektivitas 

perusahaan di dalam menginvestasikan dananya ke dalam berbagai asset 

yang dioperasikan perusahaan. Jenis activity ratio tersebut antara lain :

a. Total Assets Turnover

= Net Sales
Total Asset

x 100%

b. Working Capital Turnover

= Net Sales
Current Assets - Current Liabilities x 100%

- Rasio Keuntungan  (Profitability  Ratio),  yaitu  rasio yang dihitung untuk 

memperoleh  informasi  mengenai  kemampuan  perusahaan  di  dalam 

memperoleh laba selama periode tertentu dari kegiatan operasinya. Jenis 

dari profitability ratio antara lain :



a. Gross Profit Margin

= Gross Profit
Net Sales x 100%

b. Operating Income

= Operating Income
Net Sales x 100%

c. Operating Ratio

= COGS + Operating Cost
Net Sales

x 100%

d. Net Profit Margin

= EAT
Net Sales

x 100%


