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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akutansi selama tahun 

buku yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi 

laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menggambarkan jumlah 

aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan 

laporan rugi laba memperlihatkan hasil- hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal 

menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan modal perusahaan. Selain diatas laporan keuangan juga sering 

mengikut sertakan laporan lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh 

keterangan lebih lanjut, diantara laporan tersebut adalah laporan perubahan modal 

kerja, laporan sumber dan penggunaan kas (laporan arus kas), laporan sebab-

sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya. [13] 

Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran 

kemajuan (progress report) perusahaan secara periodik. Laporan keuangan terdiri 

dari data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat, 

prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akutansi serta pendapat pribadi. 

Fakta-fakta yang telah dicatat, laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta 

dari catatan akutansi, pencatatan dari pos-pos ini merupakan catatan historis dari 

peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dan jumlah uang yang tercatat 

dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dengan sifat 
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yang demikian maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi 

keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi perekonomian paling akhir. 

Laporan keuangan dibuat untuk suatu tujuan dimana tertuang dalam 

Prinsip akutansi Indonesia 1984 mengenai tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut[1]: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam rangka 

memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 

dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi 

mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akutansi 

yang dianut perusahaan. 
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2.2 Analisis Rasio 

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam 

angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang 

asing. Angka-angka yang berada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti 

jika hanya dilihat dari satu sisi saja, menjadi lebih berarti apabila kita bandingkan 

antara satu komponen dengan komponen yang lainnya atau membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. 

Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu 

perusahaan untuk periode tertentu sehingga kita dapat menilai kinerja manajemen 

dalam periode tersebut.  

Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. Pengertian 

rasio keuangan menurut James C. Van Horne merupakan indeks yang 

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka 

dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan 

terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.  

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen 

dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan 

keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka 

dalam satu periode maupun beberapa periode. Hasil rasio keuangan ini digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target 

seperti yang telah ditetapkan. Kemudian dapat dinilai kemampuan manajemen 

dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif sebagai bahan 

evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat 

ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. 
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Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan 

yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut :  

1. Analisis vertikal (statis), merupakan analisis yang dilakukan terhadap satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antarapos-pos yang ada 

dalam satu periode.  

2. Analisis horizontal (dinamis), merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil 

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke 

periode yang lain.  

 

2.2.1 Rasio Keuangan 

Menurut  James O. Gill, bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai 

berikut:  

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Likuiditas berhubungan erat dengan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Sedangkan kekuatan 

membayar dari suatu perusahaan pada  saat tertentu terlihat pada jumlah dari alat-

alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Kemampuan membayar suatu perusahaan  baru dapat diketahui setelah 

membandingkan kekuatan membayar perusahaan dengan kewajiban-kewajiban 

finansial yang segera harus dipenuhi. 

Secara umum tujuan utama rasio keuangan digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dari rasio 

liquiditas akan diketahui hal-hal lain yang lebih spesifik yang juga masih 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semua 

ini tergantung dari jenis rasio liquiditas yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis 

rasio liquiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan 

yaitu: 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat 
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diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar 

perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi rasio berarti 

semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Rasio lancar 

mempunyai sifat tingginya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sebagai 

contoh, pada toko pakaian ketika menjelang hari-hari raya permintaan 

akan pakaian mulai meningkat, kemudian menurun mencapai titik 

terbawah lagi pada hari raya tersebut. Untuk menghadapi kenaikan 

permintaan tersebut toko pakaian harus menaikkan besarnya persediaan. 

Kalau peningkatan persediaan barang dagangan tersebut dibiayai dengan 

cara mengurangi uang tunai perusahaan, maka rasio lancar perusahaan 

tidak mengalami perubahan, sebab pada transaksi seperti itu hanya struktur 

aktiva lancarnya saja yang mengalami perubahan, sedangkan nilai total 

aktiva lancar dan nilai total passiva lancarnya tidak mengalami perubahan, 

sehingga rasio lancar tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, jika 

penumpukan persediaan dilaksanakan dengan cara dibiayai dari pinjaman 

jangka pendek, maka ketika volume penjualan tinggi, rasio lancar 

perusahaan akan menurun. Oleh karena itu untuk mengukur tingginya 

likuiditas perusahaan lebih baik untuk mempergunakan angka perputaran 

modal kerja daripada mempergunakan rasio lancar. Adapun 

pertimbangannya ialah karena angka perputaran modal kerja tidak banyak 

dipengaruhi oleh sifat musiman, relatif dibandingkan dengan rasio lancar. 

Rumus menghiung rasio lancar: 

 

 

b. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

Rasio ini sering juga disebut sebagai acid test ratio, dimana rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 

persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi 

uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid  
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daripada piutang. Jika current ratio tinggi tapi quick rationya rendah 

menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. 

Sebagai pegangan kasar biasanya angka 1.0 untuk rasio sangat lancar 

merupakan angka minimum yang perlu dipertahankan oleh perusahaan 

agar perusahaan tidak mengalami  ketidakmampuan dalam membayar 

hutang-hutang jangka pendeknya. 

Rumus menghitung rasio sangat lancar: 

 

 

c. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio ini untuk mengukur jumlah kas tersedia dibanding dengan hutang 

lancar. Pengertian kas kadang-kadang diperluas dengan setara kas (cash 

equivalent) meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan.  

Rumus menghitung rasio kas: 

 
 
d. Rasio Perputaran Kas 

Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja 

perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai 

penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang 

berkaitan dengan penjualan.  

Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut ;  

1. apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti, ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar tagihan.  
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2. 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.  

Rumus rasio perputaran kas: 

 

 

e. Inventory to Net Working Capital 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau 

membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja 

perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva 

lancer dengan utang lancar. 

Rumus untuk menghitung Inventory to Net Working Capital : 

 

 

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber 

daya perusahaan. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran 

dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif 

dalam mengelola aset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya.  

Keuntungan penggunaan rasio aktivitas: 

a. Dalam bidang piutang 

Perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih 

selama satu periode. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui 
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berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini beputar dalam satu 

periode. Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau tidaknya 

kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan. Perusahaan dapat 

mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang (days of 

receivable) sehingga perusahaan dapat pula mengetahui jumlah hari 

piutang tersebut tidak dapat ditagih.  

b. Dalam bidang persediaan 

Perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan 

dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula 

membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode 

yang lalu. 

c. Dalam bidang modal kerja dan penjualan 

Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam 

modal kerja berputar dalam satu periode atau dengan kata lain, berapa 

penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. 

d. Dalam bidang aktiva dan penjualan 

Perusahaan dapat mengathui berapa kali dana yang ditanamkan dalam 

aktiva tetap berputar dalam satu periode.  Perusahaan dapat 

mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan 

dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. 

 

Berikut adalah jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan perusahaan 

untuk mengukur kemampuan yaitu: 

a. Perputaran Piutang (Receivable Turn Over ) 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam 
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dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan, bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang 

semakin rendah (bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan 

tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik dan sebaliknya. 

Perputaran  piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan 

kesuksesan penagihan piutang.  

Rumus untuk menghitung perputaran piutang (receivable turn over): 

 

 

Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piuang dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

b. Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) 

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu 

periode. Rasio ini juga dapat menunjukkan berapa kali jumlah barang 

persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini maka  

menunjukkan perusahaan bekerja semakin efisien dan likuid persediaan 

semakin baik. Demikian pula apabila sebaliknya, maka perusahaan bekerja 

secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan 

yang menumpuk, hal ini akan menagkibatkan investasi dalam tingkat 

pengembalian yang rendah.  
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Rumus untuk menghitung perputaran sediaan (inventory turn over): 

 

 
c. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) 

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang mengukur atau menilai 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu, artinya 

seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Perputaran 

modal kerja yang rendah menunjukkan perusahaan sedang kelebihan 

modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran 

persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar, sebaliknya 

perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan perputaran piutang atau 

saldo kas yang terlalu kecil.  

Rumus untuk menghitung perputaran modal kerja (working capital turn 
over): 

 

 

d. Fixed Assets Turn Over 

Fixed assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu 

periode atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan 

kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini 

caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva 

tetap dalam suatu periode.  
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Rumus untuk menghitung Fixed Assets Turn Over : 

����� ����	� 	
�� ��� =
��	 �����

������� ��	 ����� ����	�
 

 

e. Total Assets Turn Over 

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa 

jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. 

Rumus untuk menghitung total assets turn over: 

�	�� ����	� 	
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3. Rasio Profitabilitas 

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba 

atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti 

yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak untuk kesejahteraan 

pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk serta dapat melakukan 

investasi baru. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan dalam praktiknya 

dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya 

keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan, untuk mengukur tingkat 

keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio profitabilitas yang dikenal juga 

dengan rasio rentabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

tingkat penjualan dan pendapatan tingkat investasi, intinya adalah penggunaan 

rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 
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laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau 

kenaikan. Sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. 

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai 

target untuk satu periode atau beberapa periode dan sebaliknya jika terjadi 

kegagalan, ini akan menjadi pelajaran bagi pihak manajemen untuk periode 

kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan 

kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak berulang. Kemudian, kegagalan 

atau keberhasilan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan laba kedepan. 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Profit Margin On Sales 

Profit margin on sales merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. 

Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. 

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut: 

- Profit margin laba kotor 

����	 ������ =
����
���� �����ℎ − ℎ���� ��� ����
����

����� 
 

 

- Profit margin laba bersih 

��	 ����	 ������ =
������� ��	�� ��	����	 ��� 	�� (����)

����� 
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b. Hasil Pengembalian Investasi (Return On Investment/ROI) 

Return on investment / ROI  merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 

investasi. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri. Rumus untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut: 

��	
��  � �����	���	 (� �) =  
������� ��	�� ��	����	 ��� 	�� (����)

		�� ����	
 

 

c. Hasil Pengembalian Ekuitas / Return On Equity (ROE)  

Hasil  pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri merupakan 

rasio yang megukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio 

ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Berikut adalah 

rumus untuk menghitung ROE: 

��	
�� � �!
�	" =
������� ��	�� ��	����	 ��� 	��

�!
�	"
 

 

d. Laba Per Lembar Saham Biasa / Earning per Share of Common Stock 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. Keuntungan bagi pemegang saham 

adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi 

pajak, dividen, dan hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus 

untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut[11]: 

���� ��� ������ ��ℎ�� =
���� ��ℎ�� �����
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2.2.2 Dasar Pembanding Angka Ratio 

Angka-angka ratio tidak kurang berarti apabila tidak dikomparasikan  atau 

dibandingkan dengan angka lainnya, untuk itu diperlukan alat pembanding berupa 

ratio dalam industri  sebagai keseluruhan yang sejenis dimana perusahaan yang 

menjadi anggotanya dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka ratio 

suatu perusahaan. Angka ratio dari industri sebagai keseluruhan ini disebut 

standar ratio atau ratio rata-rata. 

Dalam menggunakan standar ratio sebagai pembanding harus berhati-hati 

karena standar ratio untuk industri merupakan hasil rata-rata dari beberapa 

perusahaan sejenis yang memiliki kondisi keuangan berbeda-beda. Perbedaan 

dalam data keuangan dan hasil operasi dari berbagai perusahaan yang sejenis 

mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Perbedaan letak perusahaan dengan tingkat harga dan biaya operasi 

yang berbeda-beda, seperti besar kecilnya perusahaan. 

b. Jumlah aktiva tetap yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan yang 

digunakan dalam operasi mungkin berbeda dengan perusahaan yang 

lain. 

c. Adanya perbedaan umur kekayaan yang dimiliki antara perusahaan-

perusahaan tersebut. 

d. Perbedaan kebijaksanaan yang dilakukan untuk masing-masing 

perusahaan baik dalam menaksir umur kegunaan suatu aktiva tetap, 

metode despersial, dan metode penilaiannya[13]. 

 

Jika standard ratio tidak ada dalam bentuk yang tetap maka penganalisa 

dapat membuat standar ratio tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat 

diperbandingkan (homogen dalam operasi dan memiliki keseragaman) 

dalam industri 

b. Menghitung angka ratio untuk tiap-tiap perusahaan dalam industri. 
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c. Menyusun ratio-ratio tersebut dari yang tertinggi sampai terendah dan 

menghapuskan angka yang ekstrim. 

d. Menghitung rata-ratanya. 

 

Dalam mengadakan perbandingan ratio, penganalisa jangan hanya 

berpegang pada standar ratio saja tetapi harus memperhatikan trend yang 

menggunakan data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi. Dengan melihat 

kecendrungan angka-angka ratio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah ratio-

ratio tersebut cenderung naik, turun, atau relative konstan. Dari gambaran ini, 

akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan 

dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan.[14] 

 

2.3 Penerapan  Analisis Rasio Pada Komputer 

Sistem menggunakan analisis rasio keuangan akan memberikan output 

berupa hasil analisis menggunakan liquidity ratio, activity ratio, dan profitability 

ratio, yang memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan, apa saja yang perlu ditingkat, apa saja yang belum di optimalkan, 

pergerakan keuangan perusahaan dari tahun ketahun, dan lain-lain. 

 

 

Input  Output,  
Laporan   penjelasan 
Keuangan kesehatan 
 Keuangan  

 

 komputer                                                            

Gambar 2.1 Penerapan analisis rasio pada komputer 
 

 
2.4 Metode Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan Waterfall Model 

Pengembangan sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat 

menggunakan beberapa metode sebagai acuan. Setiap metode akan dibagi menjadi 

Liquidity 
ratio 

Activity 
ratio 

Profitabilit
y ratio 

 
Perbanding
an dengan 
rata-rata 
industri 

 
Analisis 
dan 
interpretas
i 
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beberapa tahapan yang akan memudahkan dalam pembangunan aplikasi. Model 

ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing / verification, dan 

maintenance. 

 

Gambar 2.2 Metode Pengembangan Sistem dengan Waterfall Model[10] 

Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model 

ini menurut Roger S. Pressman: 

 

a. System / Information Engineering and Modeling 
Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem 

yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, 

mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang 

lain seperti hardware, database, dan lain-lain. Tahap ini sering disebut 

dengan project definition. 

b. Software Requirements Analysis 
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para 

software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, 

misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan lain-lain. Dari 2 

aktivitas tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan software) harus 

didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. 
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c. Design 
Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas 

menjadi representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum 

coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang 

telah disebutkan pada tahap sebelumnya.  

d. Coding 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 

oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 

Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design. 

e. Testing / Verification. 
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 

software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software 

bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

f. Maintenance 
 Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya 

seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang 

tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum 

ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya 

perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem 

operasi, atau perangkat lainnya[10]. 

 

2.5 Perancangan System dengan UML (Unified Modeling Language)  

2.5.1 Use Case Diagram 

Diagram  ini memperlihatkan himpunan use case dan actor (suatu jenis 

khusus dari kelas) diagram ini sangat penting untuk mengorganisasikan dan 

memodelkan prilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 

pengguna. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam Use Case 

Diagram adalah: 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol pada Use Case Diagram[19] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol UseCase, menggambarkan 

UseCase pada diagram 

3. 

 

Simbol Unidirectional Association, 

menggambarkan relasi antar aktor 

dan use case  
 

 

2.5.2 Class Dalam Model Analisis 

Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas analisis adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, 

“Control”, atau “Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai 

“benda” dalam sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Kelas 

analisis akhirnya berkembang menjadi kelas didalam model desain. Adapun 

simbol - simbol yang sering digunakan dalam Class  dalam model analisis adalah: 

 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada Class Model Analisis[19] 

No. Simbol Keterangan 

1.  

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. Dimana 

kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan 

sistem 

2.  

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

3.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 
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2.5.3 Class Diagram 

Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, 

kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada 

pemodelan berorientasi objek, meskipun bersifat statis sering pula diagram kelas 

ini memuat kelas-kelas aktif. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Class Diagram adalah : 

Tabel 2.3 Simbol-simbol pada Class Diagram[19] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Agregation, 

menggambarkan relasi agregasi 

 

3. 
 

Simbol Association, 

menggambarkan relasi asosiasi. 
 

 

2.5.4 Sequence Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram urutan adalah diagram interaksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Adapun 

simbol-simbol yang sering digunakan dalam Sequence Diagram adalah : 

Tabel 2.4 Simbol-simbol pada Sequence Diagram[19] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 
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4.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 
 

Object Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek. 

6. 
 

Message to Self, menggambarkan 

pesan yang menuju dirinya sendiri. 
 

 

2.5.5 Collaboration Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram kolaborasi adalah diagram 

interaksi yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang menerima 

serta mengirim pesan. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Collaboration Diagram adalah : 

Tabel 2.5 Simbol-simbol pada Collaboration Diagram[19] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

4.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 

 

Link to Self, menggambarkan bahwa 

suatu objek memanggail operasinya 

sendiri 

6. 

 

 Object Link, menggambarkan 

lintasan komunikasi  antar dua 

objek. 
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7. 

 

Link Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek, atau dari 

suatu objek ke dirinya sendiri. 

8. 

 

Reverse Link Message, 

menggambarkan pesan dalam arah 

berlawanan antar dua objek. atau 

dari suatu objek ke dirinya sendiri. 

 

2.5.6 Activity Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram aktivitas adalah tipe khusus 

dalam diagram state yang memperlihatkan aliran dari sesuatu aktifitas ke aktfitas 

lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan 

fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar 

objek. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam Activity Diagram 

adalah[5] : 

Tabel 2.6 Simbol-simbol pada Activity Diagram[19] 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Simbol Start state, menggambarkan  

aliran kerja berawal. 

2. 
 

Simbol End state, menggambarkan  

aliran kerja berakhir. 

3. 
 

Simbol Decision, menggambarkan  

Titik keputusan pada aliran kerja. 

4. 
 

 

State Transition, menggambarkan  

transisi dari suatu aktivitas ke  

aktivitas yang lain. 

5. 

 

State, menggambarkan state untuk 

suatu objek. 

 

 

 



 
II - 22 

 

 

2.6 Implementasi 

2.6.1 Microsoft Visual Basic.Net 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan 

dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer 

dapat membangun aplikasi Windows Forms, Aplikasi web berbasis ASP.NET, 

dan juga aplikasi command-line. Alat ini dapat diperoleh secara terpisah dari 

beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual C++, Visual C#, atau Visual 

J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio 

.NET.  

Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut paradigma bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft 

Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET Framework. 

Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat banyak sekali perubahan 

yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak kompatibel dengan versi 

terdahulu.[3] 

2.6.2 SQL Server 

SQL Server adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) yang 

dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client/server. Istilah client, server, dan 

client/server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum 

atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada level yang 

sangat umum, sebuah client adalah setiap komponen dari sebuah sistem yang 

meminta layanan atau sumber daya (resource) dari komponen sistem lainnya. 

Sedangkan sebuah server adaah setiap komponen sistem yang menyediakan 

layanan atau sumber daya ke komponen sistem lainnya. 
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Gambar 2.3 Sistem Client /Server[7] 

Sistem client/server adalah dirancang untuk memisah layanan basisdata 

dari client, dengan penghubungnya menggunakan jalur komunikasi data. Layanan 

basisdata diimplementasikan pada sebuah komputer yang berdaya guna, yang 

memungkinkan manajeman tersentralisasi, keamanan, dan berbagai sumber daya. 

Oleh karena itu, server dalam client/server adalah basisdata dan layanannya. 

Aplikasi-aplikasi client diimplementasikan pada berbagai flatform, menggunakan 

berbagai kakas pemrograman. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Microsoft SQL Server 2000[7] 

SQL Server adalah server basisdata yang secara fungsional adalah proses 

atau aplikasi yang menyediakan layanan basisdata. Client berinteraksi dengan 
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layanan basisdata melalui antarmuka tertentu yang bertujuan untuk pengendalian 

dan keamanan. Client tidak mempunya akses langsung ke data, tetapi selalu 

berkomunikasi dengan server basisdata.  

SQL Server menggunakan tipe dari database yang disebut database 

relasional. Database relasional adalah database yang digunakan sebuah data 

untuk mengatur atau mengorganisasikan kedalam tabel. Tabel-tabel adalah alat 

bantu untuk mengatur atau mengelompokan data mengenai subyek yang sama dan 

mengandung informasi dan kolom dan baris. Tabel-tabel saling berhubungan 

dengan mesin database ketika dibutuhkan. 

SQL Server mendukung beberapa tipe data yang berbeda, termasuk untuk 

karakter, tanggal (datetime) dan uang (money), SQL Server digunakan untuk 

menggambarkan model dan implementasi pada database.[7] 

 

2.6.3 Koneksi Visual Basic.Net ke SQL Server 2000 

Pada contoh koneksi Visual Basic.Net dengan database SQL Server 2000, 

diasumsikan software tersebut telah diinstal, selanjutnya ikuti langkah-langkah 

sebagai berikut[15].  

1. klik start > All programs. Pilih Microsoft SQL Server > Enterprise 

Manager 

 

Gambar 2.5 Memulai SQL Server 2000[15]    

2.  klik kanan Databases > New Databases 
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Gambar 2.6 Membuat Database[15]    

3. Tulis nama database misalnya dblatihan. Klik ok 

 
Gambar 2.7 Memberi Nama Database[15]    
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4. klik kanan dblatihan > New > Table 

 

Gambar 2.8 Membuat Tabel[15]    

5. cara lain membuat tabel dapat dilakukan dengan membuka database 

dblatihan > klik kanan table > New Table 

 

Gambar 2.9 Membuat Tabel Cara Kedua[15]    
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6. buatlah struktur tabel barang sebagai berikut 

 

Gambar 2.10 Membuat Struktur Tabel [15]    

7. field kode barang dijadikan primary key 

 

Gambar 2.11 Membuat Primary Key[15]    

8. Simpan tabel dengan nama “barang”. 

9. Isilah tabel barang secara manual dengan cara kllik kanan tabel barang 

> open table > return all rows 

 

Gambar 2.12 Membuka Tabel[15]    
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10. Isilah data barang secara manual seperti gambar berikut 

 

Gambar 2.13 Mengisi Data Kedalam Tabel[15]    

 Untuk membuat koneksi program, tambahkanlah sebuah form baru, lalu 

tambahkan DataGridView dalam form tersebut. Setelah itu ketiklah coding 

dibawah ini. 

Imports System.Data.SqlClient 
  Public Class TampilGrid 
  Dim Conn As SqlConnection 
  Dim da As SqlDataAdapter 
  Dim ds As DataSet 
 
Sub Koneksi() 
  str = "Data Source=virtual;Initial 
Catalog=DBLatihan;Integrated Security=True" 
Conn = New SqlConnection(str) 
  If Conn.State = ConnectionState.Closed Then 
 Conn.Open() 
  End If 
End Sub 
 Private Sub TampilGrid_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
Koneksi() 
 da = New SqlDataAdapter("Select * from barang", Conn) 
 ds = New DataSet 
 ds.Clear() 
 da.Fill(ds, "Barang") 
  DGV.DataSource = (ds.Tables("Barang")) 
End Sub 
End Class 

 

11. Hasil program 

 

Gambar 2.14 Hasil Program[15]    
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 Pada kenyataannya string koneksi kedatabase SQL Server 2000 memiliki 

coding  yang berbeda sesuai dengan kondisi computer masing-masing oleh karena 

itu, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana membuat string koneksi yang tepat 

dikomputer anda. Berikut langkah-langkahnya: 

1. Klik kanan toolbox > pilih choose items 

2. Ketik sql dan centang sqlconnection > ok 

3. klik dua kali object sqlconnection > klik dropdown connection string. 

4. Pilih new connection > ketik nama server 

5. Tentukan cara login  ke sqlserver 

6. Pilih nama database > ok 

 

Gambar 2.15 Menentukan Nama Server, Cara Login, Memilih Database, dan 
Tes Koneksi [15]    
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Gambar 2.16 Menyalin string koneksi hasil konfigurasi[15]    

 


