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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1   Struktur Finansial 

2.1.1  Pengertian Struktur Finansial 

 Pendapat mengenai struktur finansial berbeda-beda. Dalam beberapa 

sumber pengertian struktur finansial kurang dijabarkan secara detil, akan tetapi 

dalam buku yang ditulis oleh Sutrisno (2003, 289) penulis menemukan persamaan 

pengertian antara struktur finansial dengan struktur modal, yaitu: 

“Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang 

dengan modal sendiri”. 

 
Hal ini sama dengan Martono dan Agus (2003, 18) yang menyatakan 

bahwa: 

“Struktur finansial merupakan perimbangan antara total hutang dibanding 

modal sendiri“. 

 
Sedangkan menurut Keown, dkk. (2005, 522) struktur finansial adalah : 

“The mix of all funds sources that appear on the right side of the balance 

sheet“. 

 
Pernyataan tersebut didukung oleh Agus Sartono (2001, 487) yaitu: 

“Sruktur finansial merupakan perimbangan total hutang dengan modal 

sendiri pada keseluruhan sisi kanan neraca, yang menunjukan bagaimana 

suatu perusahaan dibiayai”. 

 
Dengan demikian, struktur finansial adalah pencerminan dari cara 

perusahaan untuk membiayai aktivanya yang dapat dilihat pada sisi kanan neraca 

yang merupakan komposisi dari sumber modal yang terdiri dari hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham.  
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2.1.2 Struktur Finansial Dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Struktur finansial atau struktur keuangan dalam SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi posisi keuangan 

suatu perusahaan, pernyataan tersebut tercantum dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 16 yang membahas 

tentang Posisi Laporan keuangan yaitu: 

“Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta 

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan”. 

 

Selain itu, masih dalam parag raf yang sama pada Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK menerangkan tentang 

manfaat yang diberikan oleh informasi atas struktur keuangan yaitu: 

“Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan 
pinjaman dimasa depan dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus 
kas dimasa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak 
di dalam perusahaan. Informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi 
seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber 
keuangannya”. 
 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan struktur finansial uantuk memprediksi seberapa jauh perusahaan 

dapat meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya melalui modal sendiri. 

 

2.2   Struktur Modal 

2.2.1  Pengertian Struktur Modal 

Menurut Van horne dan Wachowics (1998, 460) yang dimaksud dengan 

struktur modal adalah: 

“The mix (or proportion) of a firm’s permanent long term financing 

represented by debt, preffered stock, and common stock equity”.  
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Martono dan Agus (2003, 240) mengungkapkan bahwa: 

“Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukan oleh perbandingan hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri“. 

 
Sedangkan Keown, dkk. (2005, 552) mendefinisikan struktur modal 

sebagai: 

“The mix of long term sources of funds used by the firm basically this 

concept omits short–term liabilities“. 

 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal 

dari modal saham, saldo laba, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan 

yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan, maka perlu 

pertimbangan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Agus Sartono (2001, 484) bahwa, “Struktur modal 

merupakan perimbangan pembiayaan perusahaan jangka panjang permanen yang 

dicerminkan oleh hutang jangka panjang, saham preferen dan modal sendiri 

(modal sendiri terdiri dari modal saham, surplus modal dan saldo laba)“. 

 

2.2.2   Jenis-Jenis Modal 

Untuk menentukan proporsi dari stuktur finansial perlu adanya 

pengetahuan dasar tentang jenis-jenis sumber modal yaitu: 

1. Modal Asing atau Modal Hutang, yaitu modal yang bersumber dari 

pinjaman perusahaan ke pihak lain. 

2. Modal  Sendiri, yaitu modal yang bersumber dari pemilik perusahaan 

baik pemegang saham biasa maupun saham preferen. 

 

2.2.2.1 Modal Asing atau Modal Hutang 

Menurut Ridwan dan Inge (2003, 284): 

“Modal hutang atau modal pinjaman termasuk semua hutang atau 

pinjaman jangka panjang yang diperoleh perusahaan“. 
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Sedangkan Martono dan Agus (2003, 17) mengatakan bahwa: 

“Modal dari hutang berarti perusahaan meminjam uang atau dana dari 

pihak lain“. 

 

Mengenai penggolongan hutang terdapat dua golongan yaitu : 

1. Hutang Jangka Pendek 

Modal asing (hutang atau kredit) jangka pendek adalah modal asing yang 

jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka 

pendek terdiri dari kredit dagang, yaitu kredit yang diperlukan untuk 

dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis daripada modal 

asing  jangka pendek adalah: 

a. Kredit rekening koran 

   Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas 

plafond tertentu di mana perusahaannya mengambil tidak sekaligus 

melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya dan 

bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang diambil saja, meskipun 

sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut. 

b. Kredit dari penjual 

Kredit yang merupakan kredit perniagaan dan kredit ini terjadi 

apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan 

dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjual baru menerima 

pembayaran harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu 

kemudian setelah barang diserahkan. Selama ini pembeli atau 

langganan dapat dikatakan menerima “kredit penjual” dari penjual 

atau produsen. Selama waktu itupun berarti penjual/produsen 

memberikan “kredit penjual” kepada pembeli atau langganan. 

c. Kredit dari pembeli 

Kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada 

pemasok (supplier) dari bahan mentahnya atau barang-barang 

lainnya. Disini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih 

dahulu, dan setelah beberapa waktu itu dapat dikatakan bahwa 
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pembeli memberikan “kredit pembeli” kepada penjual/pemasok 

bahan mentah atau barang dagangan.  

d. Kredit wesel 

Kredit wesel terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan “surat 

pengakuan hutang” yang berisikan kesanggupan untuk membayar 

sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu pada saat tertentu (surat 

promes/Notes payable), dan setelah ditandatangani surat tersebut 

dapat dijual atau diuangkan pada bank. Daripadanya diperoleh uang 

sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut dikurangi 

dengan beban bunga sampai hari jatuh temponya. 

 

2. Hutang Jangka Panjang  

Hutang jangka panjang adalah adalah hutang yang jangka waktunya 

adalah panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang ini 

umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan 

(ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal 

untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.  

Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari hutang jangka panjang 

antara lain: 

a. Pinjaman Obligasi 

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang 

panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang 

mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi 

hendaknya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan 

jangka waktu penggunaannya didalam perusahaan. 

2. Jumlah angsuran yang harus disesuaikan dengan jumlah 

penyusutan dari aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit 

obligasi tersebut.  
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 b. Pinjaman Hipotik 

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi 

uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak 

bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan 

tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya. 

 

2.2.2.2 Modal Sendiri 

Menurut Van Horne dan Wachowics (1998, 37) yang dimaksud dengan 

modal sendiri  pada dasarnya adalah: 

“Stockholders’ investment in firm and the cummulative profits retained in 

the business up to date of balance sheet“. 

 

Menurut Ridwan dan Inge (2003, 284) yang dimaksud dengan modal 

sendiri atau ekuitas adalah: 

“Modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau 

pemegang saham“.  

 

Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari 

dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di 

dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam 

bentuknya keuntungan yang dihasilkan oleh perusahan. Adapun Modal sendiri 

yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan. 

Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam 

bentuknya, menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang 

bersangkutan. Dalam PT modal yang berasal dari pemilik ialah modal saham.  

Modal sendiri di dalam suatu perusahan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas ( PT) terdiri dari: 

1. Modal saham 
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Martono dan Agus (2003, 230), “Saham adalah tanda bukti pengambilan 

bagian atau peserta dalam suatu PT“. Bagi perusahaan yang bersangkutan 

yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam didalam 

perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham 

sendiri itu bukanlah merupakan penanaman permanen, karena setiap waktu 

pemegang saham dapat menjual sahamnya. 

Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut : 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada akhir tahun 

pembukuan, hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan 

keuntungan. Adapun fungsi dari saham biasa di dalam perusahaan 

adalah: 

1. Sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan terutama sebagai 

alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal permanen 

2. Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba 

3. Sebagai alat untuk mengadakan fungsi atau kombinasi dari 

perusahaan-perusahaan.  

4. Sebagai alat menguasai perusahaan.  

b. Saham Preferen (Preferen Stock) 

Pemegang saham prefern mempunyai beberapa “preferensi” tertentu di 

atas pemegang saham biasa yaitu terutama dalam hal-hal: 

1. Pembagian dividen 

   Dividen dari saham preferen diambilkan lebih dahulu kemudian 

sisanya barulah disediakan untuk saham biasa. 

2. Pembagian kekayaan  

Apabila perusahan dilikuidasi, maka dalam pembagian kekayaan, 

saham preferen didahulukan daripada saham biasa. Tetapi di lain 

pihak pemegang saham preferen juga ada kelemahannya 

dibandingkan dengan pemegang saham biasa, karena pemegang 

saham preferen tidak memiliki hak suara dalam rapat umum 

pemegang saham. Adapun persamaannnya ialah bahwa pemegang 
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saham biasa maupun pemegang saham preferen hanya berhak 

menerima dividen apabila perusahaan mengalami keuntungan. 

c. Saham Kumulatif Preferen 

Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen.  

Perbedaannya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen 

kumulatif. Dengan demikian pemegang saham preferen kumulatif 

apabila tidak menerima dividen selama beberapa waktu karena 

besarnya laba tidak mencukupi atau karena adanya kerugian, 

pemegang jenis saham ini dikemudian hari apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan berhak untuk menuntut dividen yang tidak 

dibayarkan di waktu-waktu lampau. 

 

2. Cadangan 

Cadangan ini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang 

lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk 

dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal 

sendiri ialah antara lain: 

a. Cadangan ekspansi 

b. Cadangan modal kerja 

c. Cadangan selisih kurs 

d. Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian 

yang tidak diduga sebelumnya. 

 

3. Saldo Laba 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan sebagian dibayarkan 

sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan 

keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah 

cadangan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu 

penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan 

saldo laba. Adanya keuntungan akan memperbesar “retained earning” 
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yang ini berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya adanya 

kerugian yang diderita akan memperkecil “retained earning” yang berarti 

akan memperkecil modal sendiri. 

 

2.2.2.3 Perbedaan Modal Hutang dengan Modal Sendiri 

Perbedaan modal hutang dengan modal sendiri menurut Ridwan dan Inge 

(2003, 285) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Modal Hutang dengan Modal Sendiri 

Karakteristik 
Jenis Modal 

Modal Hutang Modal Sendiri 

Hak suara Tidak ada Ada  

Tuntutan atas pendapatan 

dan aset 

Lebih didahulukan dari 

modal sendiri 

Kurang didahulukan dari 

pinjaman 

Jatuh tempo Ada  Tidak ada 

Perlakuan pajak atas 

biaya modal 

Bunga pinjaman 

mengurangi pajak 

Dividen dikeluarkan dari 

laba bersih setelah pajak 

 

2.3      Rentabilitas 

2.3.1   Pengertian Rentabilitas 

Menurut Sutrisno (2003, 18) yang dimaksud dengan rentabilitas adalah: 

“Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua 

modal yang bekerja didalamnya (yaitu modal sendiri dan modal asing)“. 

 

Sedangkan menurut Martono dan Agus (2003, 18): 

“Rentabilitas atau Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut“. 
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Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu, dan umumnya dirumuskan sebagai 

berikut :   

 

  

 

Faisal (2004, 54) mengatakan bahwa, “Terdapat pengukuran terhadap 

profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan yang masing-masing dihubungkan 

dengan total aktiva, modal sendiri maupun nilai penjualan yang dicapai“.  

Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan bermacam-macam dan 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya.  

Ada dua cara untuk menilai rentabilitas yaitu : 

1. Rentabilitas Ekonomi 

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

 

2.3.2.   Penilaian Rentabilitas 

2.3.2.1 Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi menurut Sutrisno (2003, 18) adalah:  

 “Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

modal“ 

 

Mamduh dan Abdul (2005, 165) berpendapat bahwa: 

“Rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut“  

 
Modal yang diperhitungkan dalam rentabilitas ekonomi hanyalah modal 

yang bekerja di dalam perusahaan. Dengan demikian maka modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam efek tidak 

diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi. Demikian pula laba yang 

        Laba 
Rentabilitas =                x 100% 
    Total Modal  
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diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah laba sebelum 

bunga dan pajak yang berasal dari operasi perusahaan yaitu yang disebut dengan 

laba usaha ( net operating income). 

Pemenuhan kebutuhan modal ada pada batas tertentu dari rasio solvabilitas 

sekaligus pada batas rasio rentabilitas atau dengan kata lain penambahan modal 

dari modal asing, masih dalam batas rasio solvabilitas dan dapat memenuhi 

rentabilitas. Pernyataan ini didukung oleh Faisal (2004, 50) bahwa, “Rasio 

solvabilitas dipergunakan berkaitan dengan pengukuran rentabilitas perusahaan, 

yaitu kemampuan perusahaan membayar hutangnya terutama hutang jangka 

panjang“.  

Rasio Rentabilitas Ekonomi dirumuskan sebagai berikut : 

        EBIT    
Rentabilitas Ekonomi =     x 100% 
             Total Modal 
 

 

2.3.2.2 Rentabilitas Modal Sendiri 

 Rentabilitas Modal Sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha, 

menurut  Sutrisno (2003, 18) yang dimaksud dengan Rentabilitas Modal Sendiri 

adalah: 

“Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal 

sendiri“. 

 

ROE atau sering disebut Return on Common Equity, dalam bahasa 

Indonesia sering diartikan sebagai Rentabilitas Modal Sendiri menurut Keown, 

dkk. (2005, 81): 

“Return on common equity indicates the accounting rate of return the 

stockholdes’ investment as measured by net income relative to common 

equity“. 

   

Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri 

adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di 
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dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Laba yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan 

bunga modal asing dan pajak perseroan atau income tax ( EAT= Earing After 

Tax). 

  Rasio Rentabilitas Modal Sendiri dirumuskan sebagai berikut : 

                        EAT 
 Rentabilitas Modal Sendiri =          x 100 % 

                  Modal Sendiri  
   

           

2.3.2.3 Hubungan antara Rentabilitas Ekonomi dengan Rentabilitas Modal 

Sendiri  

Pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal 

sendiri pada berbagai tingkat pengunaan modal hutang, secara teoritis dapatlah 

dikatakan bahwa makin tingginya rentabilitas ekonomis (dengan tingkat bunga 

tetap), penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan 

rentabilitas modal sendiri. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa dalam 

keadaan yang demikian suatu perusahaan yang menggunakan modal hutang yang 

lebih besar akan memperoleh kenaikan rentabilitas modal sendiri yang lebih besar 

daripada perusahaan lain yang mempunyai jumlah modal asing yang lebih kecil, 

sesuai dengan teori Mamduh (2005, 203) yang mengatakan bahwa, “Rentabilitas 

modal sendiri (ROE=Return on Equity) dapat dipecahkan ke dalam dua komponen 

yaitu rentabilitas ekonomi (ROA=Return on Asset) dan rasio hutang. Apabila 

ROA konstan, maka kenaikan rasio hutang akan meningkatkan ROE, tapi apabila 

beban bunga terlalu tinggi, bunga tersebut akan mengurangi laba untuk pemegang 

saham biasa dan mengakibatkan penurunan ROE“.  

Sebaliknya dalam situasi ekonomi yang memburuk dimana rentabilitas 

ekonomi perusahaan pada umumnya menurun, perusahaan yang mempunyai 

modal asing yang lebih besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal 

sendiri yang lebih besar daripada perusahaan yang mempunyai jumlah modal 

asing yang lebih sedikit.  
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Perbedaan antara rentabilitas ekonomis dengan rentabilitas modal sendiri 

adalah  Sutrisno (2003, 18), “Rentabilitas ekonomi yang bekerja adalah semua 

modal (modal sendiri dan modal asing) maka laba yang dibagi adalah laba operasi 

atau EBIT (earning before interest and tax), sedangkan rentabilitas modal sendiri 

karena yang bekerja hanya modal sendiri maka laba yang dibagi adalah laba 

pemegang saham yakni laba setelah pajak atau EAT (earning after tax) “. 

 

2.4      Pengaruh Struktur Finansial Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri 

Faisal (2004, 60), “ROE (Rentabilitas modal sendiri) merupakan ratio 

pengukuran terhadap penghasilan yang dicapai bagi pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

diinvestasikan pada perusahaan“. Oleh sebab itu, struktur finansial yang ada 

dalam perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai rentabilitas modal sendiri 

yang optimal.   

Pengaruh penambahan modal hutang atau modal sendiri ditinjau dari 

kepentingan perusahaan, penambahan modal asing hanya akan memberikan efek 

yang menguntungkan terhadap modal sendiri apabila “rate of return” dari 

tambahan modal (modal asing) tersebut lebih besar daripada biaya modalnya atau 

bunganya. Modal asing hanya dapat dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri 

dengan tambahan modal asing lebih besar daripada rentabilitas modal sendiri 

dengan tambahan modal sendiri. Sebaliknya penambahan modal asing akan 

memberikan efek finansial yang merugikan terhadap modal sendiri apabila “rate 

of return” daripada tambahan modal asing tersebut lebih kecil daripada bunganya.  

Pada intinya, Sutrisno (2003, 19), “ Untuk memutuskan modal mana yang 

akan diambil, secara finansial, penambahan modal tersebut (modal sendiri atau 

modal asing) harus bisa meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Artinya, secara 

finansial, diambil dari modal sendiri atau modal hutang tidak menjadi masalah 

asal bisa meningkatkan kesejahteraan pemilik, yang dapat diukur dari rentabilitas 

modal sendiri”. 
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2.5      Alat-alat Analisis Rasio Keuangan 

 Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-

rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca dan rugi-

laba. Setiap analisa keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek tertentu. 

Adapun rasio keuangan menurut Keown, dkk. (2005, 72) adalah: 

“Restating the accounting data in relative terms to identify some of the 

financial strengths and weaknesses of company“.  

  

Secara keseluruhan aspek yang yang dinilai biasanya diklasifikasikan 

menjadi : 

 1. Rasio Likuiditas. 

 2. Rasio Leverage  

 3. Rasio Aktifitas 

 4. Rasio Profitabilitas  

 

2.5.1  Rasio Likuiditas 

 Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera 

harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini bisa 

digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta 

mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka 

pendek ini segera ditagih.  

Dua buah rasio likuiditas yang biasanya digunakan yaitu : 

1.Current Ratio 

Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar di 

sini meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lancar 

lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, 
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hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera 

harus dibayar. Rumus current ratio adalah: 

LancarKewajiban 

Lancar Aktiva
 =Ratio Current  

 

 2. Quick Ratio atau Acid Test 

Quick Ratio merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi 

persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukan besarnya alat 

likuid yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang 

lancar, sebab untuk menjadi uang tunai (kas) memerlukan dua langkah 

yakni menjadi piutang terlebih dulu sebelum menjadi kas. Formulasi 

untuk menghitung Quick Ratio adalah: 

   
LancarKewajiban 

 Persediaan-Lancar Aktiva
 =Ratio Quick  

 

2.5.2  Rasio Leverage 

          Rasio Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau 

leverage factor = 0 artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya 

menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Sutrisno (2003, 

249) mengatakan, “Semakin rendah leverage factor, perusahaan mempunyai 

risiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot”. Penggunaan dana hutang bagi 

perusahaan tersebut mempunyai tiga dimensi (1) pemberi kredit akan menitik 

beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, (2) dengan 

menggunakan dana hutang, maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan 

lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan 

meningkat, dan (3) dengan penggunaan hutang, pemilik mendapatkan dana tanpa 

kehilangan pengendalian pada perusahaannya. Semakin besar tingkat leverage 

perusahaan, akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan, dan semakin 

besar risiko bisnis yang dihadipi terutama apabila kondisi perekonomian 

memburuk. 
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Empat jenis rasio leverage yang umum digunakan yaitu : 

1. Debt Ratio 

Rasio total hutang dengantotal aktiva yang biasa disebut rasio hutang 

(debt ratio), mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari 

hutang. Yang dimaksud dengan hutng adalah semua hutang yang 

dimiliki perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka 

panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat 

keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur besarnya 

debt ratio bisa dihitung dengan rumus: 

100%x 
 Aktiva Total

 Hutang Total
 = Ratio Debt   

 

2. Time Interest Earned Ratio 

 Time Interest Earned Ratio yang sering disebut sebagai coverage ratio 

merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban 

bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan mempengaruhi 

beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau 

mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya. 

Rumus yang digunakan adalah: 

BungaBeban 

(EBIT)Pajak dan  Bunga Sebelum Laba
  =Earned Interest Time  

 

3. Debt Equity Ratio 

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity) merupakan 

imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding 

hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh 

melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk 

pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal 

sendiri, artinya debt to equitynya maksimal 100%. Untuk menghitung  

debt equity ratio bisa menggunakan rumus sebagai berikut: 
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100%x 
Sendiri Modal

Hutang Total
 = RatioEquity  Debt  

  

2.5.3  Rasio Aktivitas   

Rasio aktivitas ini mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas dinyatakan sebagai perbandingan 

penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Elemen aktiva sebagai penggunaan 

dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. 

Semakin efektif dalam memanfaatkan dana semakin cepat perputaran dana 

tesebut, karena rasio aktivitas umumnya diukur dari perputaran masing-masing 

elemen aktiva.   

Beberapa rasio yang tergolong dalam rasio aktivitas yaitu : 

1. Total Asset Turnover 

Perputaran aktiva atau asset turnover merupakan ukuran efektivitas 

pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar 

perputaran aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. 

 Aktiva Total

NettoPenjualan 
  =Turnover Asset Total  

 

2. Inventory Turnover 

Persediaan merupakan komponen yang utama dari barang yang dijual, 

oleh karena itu semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif 

perusahaan dalam mengelola persediaan. Perputaran persediaaan 

(inventory turnover) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 Persediaan rata-Rata

PenjualanPokok  Harga
  =TurnoverInventory  

 

3. Receivable Turnover 

Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan ukuran 

efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, 

semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Piutng 
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berkaitan dengan penjualan kredit, sehingga rumus untuk menghitung 

perputaran piutang adalah: 

Piutang rata-Rata

Kredit Penjualan 
 = Turnover Receivable  

 

2.5.4  Rasio Profitabilitas 

Keuntungan merupakan hasil kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen. Rasio keuntungan adalah rasio yang mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Beberapa rasio yang sering digunakan dalam menghitung profitabilitas 

perusahaan : 

1. Gross Profit Margin 

Gross profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkann keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang 

dicapai. Rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut: 

100%x 
Penjualan

Kotor  Laba
  = MarginProfit Gross  

 

2. Operating Profit Margin  

Merupakan pengertian jumlah yang benar-benar diperoleh dari hasil 

operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial 

berupa bunga serta pajak.  

100%x 
Penjualan

Operasi Keuntungan
  = MarginProfit Operating  

 

3.  Return on Asset 

Return on asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang 
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dihasilkan adalah laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan 

pajak atau EBIT. 

100%x 
 Aktiva Total

 EBIT
  =Investasi on Return  

 

4.  Return on Equity (ROE) 

Return on equity ini sering disebut rate of return on Net Worth yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebutnya 

sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah 

laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Dengan demikian rumus 

yang digunakan adalah: 

100%x 
 Sendiri Modal Total

Pajak Sesudah  Keuntungan
  =Equity on Return  

 

5.  Net Profit Margin 

Net Profit Margin merupakan ratio antara laba bersih (net profit) 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. 

100%x 
Penjualan 

Pajak Sesudah  Keuntungan
  = MarginProfit Net  

 

 

 

  

 

 


