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Bab 9
Teori Rasio Keuangan
Mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai jenis dan pembagian laporan keuangan
serta mengerti tentang perhitungan tentang rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai
kebijaksanaan perusahaan dalam mengambil keputusan.

M

engadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan
akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan
perkembangan finansial 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 finansial dari
perusahaannya, dan akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktuwaktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan.
Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, seorang
penganalisa finansial memerlukan adanya ukuran atau “yard stick” tertentu. Ukuran yang
sering digunakan dalam analisa keuangan adalah “rasio keuangan”.

1. Laporan Keuangan
Analisa laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja
perusahaan dalam suatu periode (Kasmir, 2013). Oleh karena itu, sebelum kita menganalisis
laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan
laporan keuangan. Pemahaman tentang laporan keuangan mulai dari pengertian, jenis,
komponen yang terkandung, tujuan maupun sifat laporan keuangan sangat penting sehingga
dalam melakukan analisis lebih mudah untuk menginterpretasikannya.
Seperti diketahui bahwa laporan keuangan, merupakan kewajiban setiap perusahaan
untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan
kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan
melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan. Laporan
keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke
depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang
dimilikinya. Di samping itu, juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi
atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang.
Secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah:
Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu
periode tertentu.
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Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini alah
merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan
keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk
laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau
enam bulan untuk kepentingan intern perusahaan. Adapun untuk laporan lebih luas dilakukan
1 tahun sekali. Di samping itu dengan adanya laporan keuangan, kita akan mengetahui posisi
perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut tentunya.
Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang
diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya kita mengenal beberapa mcam laporan
keuangan seperti:






Neraca
Laporan laba rugi
Laporan perubahan modal
Laporan catatan atas laporan keuangan
Laporan arus kas

Dan masing-masing laporan memiliki komponen keuangan tersendiri dan tujuan dan
maksud tersendiri pula.
Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang),
dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Artinya, dari suatu neraca
akan tergambar bjumlah harta, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Pembuatan neraca
biasanya dibuat secara periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat
pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta,
utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.
Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di
neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki,
Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva,
Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability),
Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang,
Jenis-jenis modal (equity),
Serta jumlah rupiah masing-masing jenis modal.

Laporan laba rugi, menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode
tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode
tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah
dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
Seperti halnya neraca, laporan laba rugi juga memberikan bebagai informasi yang
dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jenis-jenis pendapatan (penjualan) yang diperoleh dalam suatu periode.
Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan.
Jumlah keseluruhan pendapatan.
Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode.
Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan dan jumlah
keseluruhan biaya yang dikeluarkan.
(6) Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini
disebut laba atau rugi.
Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal
yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan modal
serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan
modal meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini.
Jumlah rupiah tiap jenis modal.
Jumlah rupiah modal yang berubah.
Sebab-sebab berubahnya modal.
Jumlah rupiah modal sesudah perubahan.

Laporan catatan atas laporan, merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan
keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang
dianggap pelu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
Tujuannya agar pengguna laporan keuangan menjadi jelas akan data yang disajikan.
Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas
keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain.
Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus
kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
Lengkap tidaknya penyajian laporan keuangan tergantung dari kondisi perusahaan dan
keinginan pihak manajemen untuk menyajikannya. Di samping itu, juga tergantung dari
kebutuhan dan tujuan perusahaan dan memenuhi kepentingan pihak-pihak lainnya. Hanya
saja yang sudah perubahan modal dan laporan catatan atas laporan keuangan akan dibuat jika
memang diperlukan.
Sekali lagi dapat dikatakan bahwa dari laporan keuangan akan tergambar kondisi
keuangan suatu perusahaan, sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen
perusahaan. Penilaian kinerja akan menjadi patokan atau ukutan apakah manajemen mampu
atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan, dapat pula dikatakan
bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kinerja manajemen masa lalu yang sekaligus
dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja ke depan.
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2. Pembagian Analisa Rasio
Sebagaimana disebutkan di awal, ukuran yang digunakan dalam analisa laporan
keuangan disebut dengan “rasio keuangan”. Menurut Riyanto (2015, 330), analisis rasio
keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi:
(1) Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang
berasal dari neraca, misalnya current ratio, acid test ratio, current assets to total assets
ratio, current liabilities to total assets ratio, dan lain sebagainya.
(2) Rasio-rasio laporan laba rugi (income statement ratios), ialah rasio-rasio yang disusun
dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross profit margin, net operating
margin, operating ratio, dan lain sebagainya.
(3) Rasio-rasio antar laporan (inter-statement ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data
yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement, misalnya assets
turnover, inventory turnover, receivables turnover, dan lain sebagainya.
Ada pula penulis yang menggunakan istilah “financial ratios” untuk rasio-rasio neraca,
“operating ratios” untuk rasio-rasio laporan laba rugi dan “financial operating ratios” untuk
rasio-rasio antar laporan.

3. Teknik Perbandingan
Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, seorang
penganalisa keuangan memerlukan adanya ukuran atau “yard stick” tertentu. Ukuran yang
sering digunakan dalam analisa keuangan adalah “rasio”. Pengertian rasio ini sebenarnya
hanyalah alat yang dinyatakan dalam “arithmatical terms” yang dapat digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Macamnya rasio keuangan banyak
sekali, karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa.
Penganalisa keuangan dalam mengadakan analisa rasio keuangan pada dasarnya dapat
melakukannya dengan 2 macam cara perbandingan, yaitu (Riyanto, 2015: 329):
(1) Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu
yang lalu (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu
yang akan datang dari perusahaan yang sama. Misalnya current ratio tahun 1976
dibandingkan dengan current ratio dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara
perbandingan tersebut akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari
tahun ke tahun. Dengan menganalisa satu macam rasio saja tidak banyak artinya, karena
kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perubahan tersebut.
(2) Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan/company ratio)
dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang yang sejenis atau industri (rasio
industri/rasio rata-rata/standard ratio) untuk waktu yang sama. Dengan membandingkan
rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan yang
bersangkutan itu dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri (above
average), berada pada rata-rata (average) atau terletak di bawah rata-rata (below
average).
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Apabila suatu perusahaan mengetahui bahwa dia berada di bawah rata-rata industri,
haruslah dianalisa faktor-faktor apa yang menyebabkannya, untuk kemudian diambil
kebijaksanaan keuangan untuk meningkatkan rasionya sehingga menjadi “average” atau
“above average” di dalam industri.
Penganalisa keuangan sedapat mungkin menghindari penggunaan “the rule of the
thumb”, pedoman kasar dalam mengadakan analisa keuangan suatu perusahaan. Penganalisa
keuangan harus menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dalam hubungannya dengan
perusahaan-perusahaan lain yang bekerja dalam bidang usaha yang sama dengan perusahaan
yang dianalisa. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila seorang penganalisa mengatakan
bahwa untuk semua perusahaan, current ratio kurang dari 200% adalah kurang baik, yang
hanya mendasarkan pada pedoman sangat kasar atau “the rule of the thumb”. Banyak
perusahaan-perusahaan yang sehat mempunyai current ratio kurang dari 200%. Hanya
dengan membandingkan financial ratio suatu perusahaan dengan financial ratio dari
perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri atau dengan mengadakan analisa
rasio historis dari perusahaan yang bersangkutan selama beberapa periode, penganalisa dapat
membuat penilaian atau peendapat yang lebih realistis.

4. Rasio Keuangan
Menurut Kasmir (2013: 93), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angkaangka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka
lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu
laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian
angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa
periode.
Contohnya, perbandingan angka-angka yang ada dalam satu laporan adalah komponen
angka-angka dalam neraca. Misalnya, antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar atau
antara total aktiva dengan total utang. Kemudian dalam satu periode yang sama berarti dalam
satu tahun. Namun jika membandingkan untuk beberapa periode, maka lebih dari 1 tahun,
misalnya 3 tahun (dengan anggapan 1 periode 1 tahun).
Selanjutnya, contoh perbandingan antarkomponen yang ada di laporan keuangan adalah
antara komponen yang ada dalam neraca dengan dalam laporan laba rugi. Misalnya,
komponen dalam laba rugi yaitu penjualan dengan komponen dalam neraca misalnya total
aktiva, atau antara laba bersih dengan penjualan.
Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam
suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Di
samping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya
perusahaan (aset) secvara efektif dan efisien.
Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen
beragam. Penggunaan masing-masing rasio tergantung kebutuhan perusahaan, artinya
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terkadang tidak semua rasio digunakan. Hanya saja jika hendak melihat kondisi dan posisi
perusahaan secara lengkap, maka sebaiknya seluruh rasio digunakan.
Dalam praktiknya terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Masing-masing jenis rasio yang digunakan akan
memberikan arti tertentu tentang posisi yang diinginkan. Berikut ini jenis-jenis rasio
keuangan, yaitu:
A. Rasio Likuiditas
Fred Weston yang dikutip oleh Kasmir (2013: 110-111), menyebutkan bahwa rasio
likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan
mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.
Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari:
(1) Rasio lancar
Rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan
perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada
saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang
tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar
dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety)
suatu perusahaan.
(2) Rasio cepat.
Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio
yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang
lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan
(inventory). Artinya, nilai persediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total
aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih
lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar
kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.
(3) Rasio kas.
Rasio kas atau cash ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa
besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat
ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau
tabungan yang ada di bank (yang dapat ditarik setiap saat menggunakan kartu ATM). Dapat
dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk
membayar utang-utang jangka pendeknya.
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(4) Rasio perputaran kas.
Rasio perputaran kas (cash turnover), menurut James O. Gill yang dikutip oleh Kasmir,
digunakan 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.
(5) Inventory to Net Working Capital.
Inventory to net working capital 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 lancar dengan utang lancar.
B. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas (activity ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula
dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya
perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, epnagihan
piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Jenis-jenis rasio aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan, yaitu:
(1) Perputaran piutang (Receivable Turnover)
Perputaran piutang (Receivable Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Atau berapa kali dana yang
ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Makin tinggi rasio menunjukkan
bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang makin rendah (bandingkan dengan rasio
tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan makin baik. Sebaliknya jika
rasio makin rendah, maka ada over investment dalam piutang. Yang jelas bahwa rasio
perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan
penagihan piutang.
(2) Hari rata-rata penagihan piutang (Days of Receivable)
Hari rata-rata penagihan piutang (Days of Receivable). Bagi perbankan yang akan
memberikan kredit, perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of
receivable). Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut
rata-rata tidak dapat ditagih dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected.
(3) Perputaran persediaan (Inventory Turnover)
Perputaran persediaan (Inventory Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (inventory) ini berputar dalam
suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang
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menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Makin kecil
rasio ini, maka makin jelek. Demikian pula sebaliknya.
(4) Perputaran modal kerja (Working Capital Turnover)
Perputaran modal kerja atau Working Capital Turnover, merupakan salah satu rasio
untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.
Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu
periode. Untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja
atau dengan modal kerja rata-rata.
(5) Perputaran aktiva tetap (Fixed Assets Turnover)
Perputaran aktiva tetap (Fixed Assets Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.
Atau dengan kata lain 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.
(6) Perputaran aktiva (Assets Turnover)
Perputaran aktiva (Assets Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur berapa jumlah
penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.
C. Rasio Solvabilitas (Leverage)
Rasio solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang
yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan
bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).
Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain:
(1) Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)
Debt to Assets Ratio atau Debt Ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar aktiva
perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan
membandingkan antara total utang dengan total aktiva.
(2) Debt to Equity Ratio
Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan
ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk
utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang
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disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk
mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
(3) Long Term Debt to Equity Ratio
Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan
modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara
utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
(4) Times Interest Earned
Times Interest Earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga.
Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti
coverage ratio.
(5) Fixed Charge Coverage
Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai rasio
Times Interest Earned. Hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan, apabila perusahaan
memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease
contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka
panjang.
D. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai ekmampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan
investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:
(1) Rasio Margin Laba (Profit Margin on Sales)
Profit Margin on Sales atau rasio margin laba atau margin laba atas penjualan,
merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak
dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.
(2) Return on Investment (ROI)
Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment
(ROI) atau Return on Total Assets, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas
jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang
efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.
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(3) Return on Equity (ROE)
Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri,
merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengam modal sendiri. Rasio ini
menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik.
Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya.
(4) Laba Per Lembar Saham
Rasio laba per lembar saham (earning per share) atau disebut juga rasio nilai buku,
merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi
pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan
pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham
meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang tinggi.
E. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan
sektor usahanya. Dalam rasio yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan
laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.
F. Rasio Penilaian
Rasio penilaian (valuation ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan
manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti rasio harga
saham terhadap pendapatan, dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

SOAL-SOAL LATIHAN
1.
2.
3.
4.
5.

Uraikan pengertian dari laporan keuangan berikut dengan komponen yang terkandung di
dalamnya?
Jelaskan pengertian dari analisa laporan keuangan dan penggolongannya?
Bagaimana teknik pembagian dalam analisa laporan keuangan?
Jelaskan pengertian rasio keuangan berikut dengan jenis-jenis rasio yang digunakan
dalam analisa laporan keuangan?
Uraikan pengertian rasio pertumbuhan dan rasio penilaian serta kegunaan rasio ini bagi
perusahaan.
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