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BAB 3 
ASPEK PEMASARAN 

3.1. Pengertian Pemasaran 

 Pengertian Pemasaran (Marketing): Adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. 

Aktivitas pemasaran tersebut antara lain : perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan 

promosi, distribusi, penjualan, pelayanan, membuat strategi pemasaran, riset pemasaran, 

sistem informasi pemasaran dan lain-lain yang terkait dengan pemasaran. 
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Pemasaran dimulai dengan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian adanya 

permintaan, munculnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, terjadi 

transaksi dan pertukaran, semuanya harus berakhir dengan saling menguntungkan kepuasan 

semua pihak. 

Kebutuhan (Needs), Keinginan (Wants), dan Permintaan (Demands) 

 Pemasar harus berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar 

sasaran. Kebutuhan (needs) menggambarkan tuntutan dasar manusia. Orang membutuhkan 

makanan, air, udara, pakaian, dan tempat berlindung untuk bisa bertahan hidup. Orang juga 

sangat membutuhkan rekreasi, pendidikan dan hiburan. Kebutuhan-kebutuhan itu menjadi 

keinginan (wants) bila diarahkan kepada sasaran-sasaran spesifik yang mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan. Orang Amerika membutuhkan makanan tetapi menginginkan sepotong 

humburger, kentang goreng, dan minuman ringan.. Keinginan dibentuk oleh lingkungan 

masyarakat seseorang. 

 Permintaan (demands) adalah keinginan akan produk-produk spesifik yang didukung 

oleh kemampuan untuk membayar (willingness to pay). Banyak orang menginginkan sebuah 

mobil Mercedes, hanya sedikit yang mampu dan mau membelinya. Perusahaan harus 

mengukur bukab saja berapa banyak orang menginginkan produk mereka melainkan juga 

berapa banyak yang akan benar-benar mau dan mampu membelinya. 

3.2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Produk Barang  

Marketing mix adalah perpaduan dari variabel-variabel interen yang dapat dikontrol, 

dimobilisasi untuk mencapai pasar sasaran (segmen) tertentu.  

Unsur-unsur yang terdapat dalam Marketing Mix menurut  Kotler (2003), adalah: 

1. Product (Produk) : meliputi unsur-unsur jenis-jenis produk, kualitas, desain, features 

(fasilitas dan kegunaannya), brand-name, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan 

penggantian jika terjadi kerusakan. 

2. Price (Harga), meliputi unsur-unsur daftar harga, potongan, bonus, jangka waktu 

pembayaran, aturan kredit. Harga biasanya digunakan oleh konsumen/pelanggan 

sebagai indikator kualitas. Artinya kalau harganya mahal seharusnya kualitasnya baik, 

dan sebaliknya, kalau harganya murah, maka produk/jasa yang dibeli biasanya 

kualitasnya tidak baik. 

3. Promotion/Communication (Promosi/Komunikasi), didalamnya termasuk promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat (public relation), direct 

marketing, pembentukan Customer Data base, Dialog, dan Provision of Customer 

Service. 
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4. Place (Tempat) meliputi unsur-unsur saluran distribusi, cakupan (coverage), lokasi, 

pergudangan, transportasi. 

3.3. Bauran Pemasaran Produk Jasa 

 Bauran pemasaran untuk produk jasa lebih luas dari pada bauran pemasaran produk 

barang seperti telah dipaparkan di atas. Untuk jasa, baurannya dapat diperluas lagi dengan 

menambah tiga elemen lagi, yaitu people (orang), process (proses), dan physical evidence 

(bukti fisik). 

 People. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah semua partisipan yang memainkan 

sebagian penyajian jasa, yaitu peran selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu 

ril jasa, oleh karenanya dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Yang dimaksud dengan 

partisipan ini antara lain adalah staf perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam 

lingkungan jasa tersebut. Bagi sebagian besar perusahaan jasa, orang merupakan unsur vital 

dalam bauran pemasaran. Setiap orang merupakan “part time marketer” yang tindakan dan 

perilakunya akan berpengaruh terhadap output yang diterima pelanggan. 

 Process. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran jasa 

dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada 

konsumen. Dengan demikian, pemasaran harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat, 

karena pemasaran juga sering terlibat dalam, atau bertanggung jawab terhadap pengawasan 

kualitas jasa. 

 Physical evidence. Bukti fisik maksudnya adalah suatu lingkungan fisik dimana jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi, dan setipa komponen 

tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

3.4. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan adalah persaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan 

harapan-harapannya.  

Seperti dijelaskan dalam defenisi di atas, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi/kesan atas 

kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas. 

 Banyak perusahaan memfokuskan pada kepuasaan tinggi karena para pelanggan yang 

kepuasannya hanya pas mudah untuk berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik. 

Mereka yang amat puas lebih sukar untuk mengubah pikirannya. Kepuasan tinggi atau 

kesenangan yang tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek tertentu, bukan 
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hanya kesukaan/preferensi rasional. Hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi atau 

pelanggan loyal (loyal users). 

Menurut Irawan (2004) menyatakan seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan 

yang merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa 

berasal dari produk, pelayanan, system atau sesuatu yang bersifat emosi. Kalau pelanggan ingin 

suatu produk yang berkualitas maka kepuasan terjadi jika pelanggan mendapatkan produk yang 

berkualitas. Kalau value dari pelanggan adalah kenyamanan maka kepuasan terjadi jika 

pelanggan merasa benar-benar nyaman. Kalau value dari pelanggan adalah harga yang murah, 

maka pelanggan akan puas kalau mereka mendapatkan harga yang kompetitif dari produsen. 

Nilai bagi pelanggan (customer delivered value) adalah selisih antara nilai pelanggan 

total dan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total (total customer value) adalah 

sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Biaya 

pelanggan total (total customer cost) adalah sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

konsumen untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. 

Apabila konsumen membeli suatu produk/jasa, sesungguhnya konsumen tidak hanya 

mengeluarkan biaya berupa uang harga produk/jasa tersebut (biaya moneter), tetapi konsumen 

juga mengeluarkan biaya berupa waktu, tenaga, pikiran, transport dan lain-lain. Demikian juga 

pada saat konsumen menerima produk/jasa yang bersangkutan, sebenarnya juga menerima 

manfaat lainnya seperti pelayanan, citra, dan lain-lain. 

Skema Nilai (Value) tampak seperti gambar di bawah ini : 
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barang atau jasa. Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa Value produk B lebih besar 

dibandingkan dengan Value produk A  karena selisih antara manfaat dan biaya produk B lebih 

besar besar dibandingkan dengan produk A. 

 Skema Nilai – Biaya Pelanggan tampak seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                      

 

 

                                                               

 

 

                                                         

 

 

 

                                                      

 

 

   Gambar 3.2. Gambar Nilai bagi pelanggan (Customer delivered value) 
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Apabila TCV diselisihkan dengan TCC, hasil inilah yang sebenarnya disebut CDV. Jika 

CDV positif, ini berarti pelanggan diuntungkan/puas, dan sebaliknya bila CDV negatif, maka 

pelanggan merasa dirugikan/kurang puas. 

Faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan 

Menurut Handi (2004) Berdasarkan studi literature ada lima driver utama kepuasan 

pelanggan.  

Driver pertama adalah kualitas produk. Pelanggan puas kalau setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk ini adalah 

dimensi yang global dan paling tidak ada 6 elemen dari kualitas produk, yaitu performance, 

durability, feature, reliability, consistency, dan design. 

Pelanggan akan puas terhadap televisi yang dibeli apabila menghasilkan gambar dan suara 

yang baik, awet atau tidak cepat rusak, memiliki banyak fasilitas, tidak ada gangguan, dan 

desainnya menawan. Pelanggan puas dengan motor yang dibeli apabila mesinnya dapat 

dihandalkan, akselerasinya baik, tidak ada cacat, awet, dan lain-lain.  

Driver yang kedua adalah harga, Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah 

adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang 

tinggi. Komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif terhadap harga. 

Untuk industri ritel, komponen harga ini sungguh penting dan kontribusinya terhadap kepuasan 

relatif besar. 

Kualitas produk dan harga seringkali tidak mampu menciptakan keunggulan bersaing dalam 

hal kepuasan pelanggan. Kedua aspek ini relatif mudah ditiru. Dengan teknologi yang hampir 

standar, setiap perusahaan biasanya mempunyai kemampuan untuk menciptakan kualitas 

produk yang hampir sama dengan pesaing. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang lebih 

mengandalkan driver ketiga, yaitu service quality. 

Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu system, teknologi dan manusia. 

Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70%. Tidak mengherankan, kepuasan 

terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Pembentukan attitude dan perilaku yang 

seiring dengan keinginan perusahaan menciptakan, bukanlah pekerjaan mudah. Pembenahan 

harus dilakukan mulai dari proses rekruitmen, training, budaya kerja dan hasilnya baru terlihat 

setelah 3 tahun. 

Sama seperti kualitas produk, maka kualitas pelayanan juga merupakan driver yang 

mempunyai banyak dimensi. Salah satu konsep service quality yang popular adalah ServQual. 

Berdasarkan konsep ini, service quality diyakini mempunyai lima dimensi yaitu reliability, 

responsiveness, assurance, empathy dan tangible. 
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Untuk beberapa produk yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti mobil, kosmetik, 

pakaian, driver kepuasan pelanggan yang keempat,yaitu Emotional Factor relatif penting. 

Kepuasan pelanggan dapat timbul pada saat mengendarai mobil yang memiliki brand image 

yang baik. Rasa bangga, rasa percaya diri, symbol sukses, bagian dari kelompok orang penting 

dan sebagainya adalah contoh-contoh emotional value yang mendasari kepuasan pelanggan. 

Driver kelima adalah berhubungan dengan biaya dan kemudahan untuk mendapat 

produk atau jasa tersebut. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan 

efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Banyak nasabah mungkin tidak puas 

dengan pelayanan di cabang-cabang BCA karena seringkali antrian yang panjang. Tetapi, 

tingkat kepuasan terhadap BCA secara keseluruhan relatif tinggi karena persepsi terhadap total 

value yang diberikan BCA relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan bank-bank 

pesaing. Customer value ini banyak didukung oleh jumlah ATM-nya yang sangat banyak. 

Produk tabungan BCA mungkin tidak terlalu istimewa bagi sebagian nasabahnya dan bahkan 

suku bunganya relatif rendah, tetapi jumlah nasabah tabungannya masih besar karena driver 

yang kelima ini. 

Dengan mengetahui kelima driver ini, tentulah tidak cukup bagi perusahaan untuk merancang 

strategi dan program peningkatan kepuasan pelanggan. Langkah berikutanya, adalah 

mengetahui berapa bobot masing-masing driver dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Ada 

beberapa industri di mana factor harga sangat penting, seperti industri yang bersifat komoditas. 

Produk-produk seperti Koran, tabloid dan media cetak, kualitas produk sangatlah dominan. 

Apabila bicara industri hotel, rumah sakit atau perbankan, maka kualitas pelayanan 

tentulah sangat dominan. 

Besarnya bobot setiap driver ini, relatif mudah diketahui dengan melakukan survei pasar. 

Dalam survei, pelanggan dapat ditanyakan secara langsung mengenai kepuasan mereka dan 

tingkat kepentingan dari masing-masing driver tersebut dalam mempengaruhi kepuasan 

mereka setelah menggunakan produk atau jasa. 

Alat-Alat Deteksi dan Mengukur Kepuasan Pelanggan 

1. Sistem saran dan komplain (Complaint and suggestion system) 

Dengan cara menyediakan kotak saran, komunikasi dua arah, menyiapkan petugas 

seperti customer care atau customer complaint, hot line service, pelayanan 24 jam, 

telpon bebas pulsa, web dan e-mail untuk usul saran konsumen. 

2. Survey Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Surveys) 

Dengan cara melakukan survey ke lapangan, menyebarkan daftar pertanyaan, angket, 

kuisioner, wawancara langsung, telephone call, dan lain-lain. 
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3. Belanja Hantu (Ghost Shopping) 

Perusahaan dapat mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan saingan, untuk 

mencari kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing. Perusahaan juga dapat pura-

pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk 

mengetahui bagaimana para karyawannya melayani pembeli, menerima telpon 

pelanggan, menyelesaikan komplin dan keluhan lain dari para pembeli. 

4. Analisis Kehilangan Pelanggan (Lost Customer Analysis) 

Perusahaan akan menghubungi pembeli yang berhenti berlangganan atau pelanggan 

yang pindah ke pesaing. Perusahaan akan menanyakan dan mencari tahu sebab-sebab 

mereka berhenti membeli dan pindah ke penjual lain. Dengan demikian perusahaan 

akan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen. 

3.5. Loyalitas Pelanggan 

 Banyak perusahaan telah melakukan investasi besar-besaran untuk mengerti siapa 

pelanggan mereka sebenarnya dan langkah-langkah apa yang perlu diterapkan untuk 

mempengaruhi pelanggan tersebut sehingga mereka tetap setia dan bahkan kontribusi yang 

diberikan ke perusahaan semakin bertambah besar. Tetapi untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kepuasan dan 

jumlah pelanggan yang defect saja, tetapi juga perlu memperhatikan kelakuan dan kebutuhan 

pelanggan yang selalu berubah-ubah. Melalui pendekatan ini diharapkan perusahaan dapat 

menekan jumlah pelanggan yang defect sampai 30 persen. 

Secara umum, ada tiga jenis kelakuan pelanggan yang mendasar yaitu emotive, inertial, dan 

deliberative.  

Pelanggan emotive biasanya dapat dikatakan fanatik terhadap suatu produk tertentu. 

Misalnya penggemar Coca Cola, walaupun ada produk lain yang serupa tetapi mereka tetap 

memilih Coca Cola. 

Pelanggan inertial biasanya dapat berpindah ke produk lain karena ada faktor-faktor 

tertentu yang mempengaruhi misalnya kenaikan harga, pelayanan yang kurang baik atau 

perubahan gaya hidup. Contohnya produk utilities dan asuransi jiwa. 

Sedangkan untuk jenis pelanggan deliberators, mereka seringkali melakukan evaluasi 

ulang terhadap produk yang dibeli berdasarkan faktor harga produk atau kemudahan 

untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan. Mereka mengutamakan 

kenyamanan dan kualitas produk, misalnya pelanggan lebih suka berbelanja di toko grosir 

terdekat yang lengkap dengan toko roti. Atau toko grosir yang lebih jauh tetapi dengan harga 
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yang lebih murah. Pada intinya, pelanggan akan selalu mengevaluasi keputusan mereka dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. 

Walaupun profil loyalitas berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tetapi pada umumnya setiap 

industri memiliki pola kelakuan yang serupa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural 

seperti seberapa sering pembelian dilakukan, frekuensi dari interaksi seperti service calls; 

pentingnya pembelian dilihat dari segi emosional atau finansial, tingkat perbedaan dengan 

kompetitor dan kemudahan perpindahan ke produk kompetitor. 

Karena untuk mempengaruhi pelanggan itu tidak mudah, maka langkah pertama yang 

dapat dilakukan adalah mengerti kebutuhan pelanggan, antara lain dengan menggunakan hasil 

riset pasar yang ada untuk menentukan pentingnya atribut seperti functional benefits (seberapa 

baik produk yang ditawarkan dibandingkan dengan alternatif yang ada, termasuk faktor harga), 

process benefits (untuk meningkatkan proses yang ada sekarang), dan relationship benefits 

(misalnya "preferred" customer memperoleh diskon atau service khusus). 

Program reward yang terstruktur dengan baik dapat memberikan relationship benefits 

bagi pelanggan. Misalnya Hertz, yang memiliki database terpusat untuk menyimpan data 

seluruh pelanggan termasuk data pembayaran bagi anggota #1 Club Gold program, sehingga 

pelanggan tidak perlu mengisi formulir secara berulang-ulang setiap kalli mereka ingin 

menyewa mobil. Kelebihan yang dimiliki Hertz ini terutama dari segi penghematan waktu. 

Tentu saja, perusahaan perlu mengkomunikasikan kelebihan terebut kepada pelanggan. 

Karena kadangkala mereka tidak menyadari hal ini. Komunikasi yang sistematik tentang 

benefit yang diterima oleh pelanggan berdasarkan penawaran tertentu merupakan inti dari 

kesuksesan penerapan konsep customer relationship management. Salah satu metode 

penerapannya dalam jangka panjang adalah melalui brand communication dan delivery, untuk 

membangun ikatan secara emosional dengan pelanggan. 

Selain itu profil loyalitas tersebut dapat digunakan untuk menganalisa berapa banyak 

pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan dan berapa besar budget yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi perusahaan tertentu, masalah ketidak puasan 

pelanggan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu sekarang ini banyak 

perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi secara strategis, yaitu ditujukan untuk 

pelanggan tertentu yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan. 

3.6 Soal Diskusi 

1. Jelaskan bagaimana terjadinya proses pemasaran! 

2. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan 

(demands) serta berikan contohnya! 
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3. Dalam marketing mix ada 4 P untuk produk manufaktur dan 7 P kalau produknya Jasa. 

Jelaskan jawaban Anda! 

4. Jelaskan pengertian kepuasan pelanggan sera jelaskan juga kapan dikatakan pelanggan 

PUAS dan kapan juga dikatakan pelanggan TIDAK PUAS/KECEWA! 

5. Jelaskan pengertian nilai bagi pelanggan! 

6. Jelaskan pengertian biaya pelanggan total! 

7. Jelaskan apa perbedaan antara biaya moneter dan biaya waktu! 

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “pelanggan loyal atau “LOYAL USERS” 

9. Apa implikasi dari pelanggan loyal terhadap perusahaan. Jelaskan jawaban Anda! 

10. Jelaskan faktor pendorong kepuasan pelanggan! 
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BAB 4 
ASPEK KEUANGAN 

4.1. Pengertian Aspek Keuangan 

 Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha), sudah barang tentu 

memerlukan sejumlah modal (uang), disamping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk 

membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya pra-investasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, 

hingga modal kerja. 

 Untuk pertama kali modal digunakan untuk membiayai biaya pra-investasi, seperti 

pengurusan izin-izin dan pembuatan studi usaha. Kemudian selanjutnya yang harus 

dikeluarkan adalah untuk pembelian aktiva tetap seperti pembelian tanah, pendirian bangunan 

atau gedung, pembelian mesin-mesin, dan aktiva tetap lainnya. Modal juga digunakan untuk 

biaya operasi pada saat bisnis tersebut dijalankan, misalnya untuk biaya bahan baku, gaji, dan 

biaya operasi lainnya. Besarnya modal untuk investasi yang diperlukan tergantung dari jenis 

bisnis yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan investasi perlu dilakukan 

sebelum investasi dilaksanakan. 

 Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber dana 

yang ada. Sumber dana yang dicari dapat dipilih, apakah dengan cara menggunakan modal 

sendiri atau modal pinjaman (modal asing). Penggunaan masing-masing modal tergantung 

dengan tujuan penggunaan modal, jangka waktu serta jumlah yang dinginkan perusahaan. 

Masing-masing modal memiliki keuntungan dan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari segi biaya, 

waktu, persyaratan untuk memperolehnya, dan jumlah yang dapat dipenuhi. 

 Dalam prakteknya pembiayaan suatu usaha bersumber dari sumber dana yang diperoleh 

secara gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Apalagi untuk usaha baru tak 

akan mungkin memperoleh modal secara pinjaman seratus persen, mengingat belum adanya 

kepercayaan dari pihak investor. 

 Masalah yang perlu memperoleh perhatian berkaitan dengan perolehan modal adalah 

masa pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pengembalian ini tergantung 

dari perjanjian dan estimasi keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa mendatang. 

Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu peiode 
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tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha. 

Oleh karena itu, perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum usaha dijalankan. 

 Dalam membuat estimasi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang 

perlu dilakukan perhitungan secara cermat dengan membandingkan data dan informasi yang 

ada sebelumnya. Begitu juga dengan estimasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama 

periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan perlu dirinci serinci 

mungkin. Semuanya ini tentunya menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang akhirnya akan 

dituangkan dalam aliran kas (cash flow) perusahaan selama periode usaha. 

 Dengan dibuatnya aliran kas perusahaan, kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut 

melalui kriteria kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak 

atau tidak dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu 

usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan Payback Period (PP), 

Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

Profitability Index (PI), dan Break Even Point. 

 Khusus bagi perusahaan yang sudah ada sebelumnya dan hendak melakukan ekspansi 

atau perluasan usaha, penilaian dapat pula dilakukan dari laporan keuangan yang dimilikinya. 

Laporan keuangan yang dinilai biasanya adalah neraca dan laporan laba/rugi untuk beberapa 

periode. Metode penilaian yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan 

tertentu seperti : rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio rentabilitas serta rasio 

keuangan lainnya. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang 

digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya 

dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang 

paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan 

dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk diteliti kelayakannya. 

 Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti : 

1. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh 

2. Kebutuhan biaya investasi 

3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis 

dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. 
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4. Proyeksi neraca dan laporan laba/rugi untuk beberapa periode kedepan 

5. Kriteria penilaian investasi 

6. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. 

4.2. Sumber-sumber Dana 

Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat 

dijalankan atau tidak . Akhir-akhir ini, telah banyak berkembang berbagai lembaga keuangan 

maupun non-keuangan yang telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, tentu saja 

dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai 

modal asing (modal pinjaman). Menurut Suratman (2001), sumber dana dari modal asing 

adalah: sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan (kreditur) yang tidak ikut memiliki 

perusahaan tersebut seperti Bank, Perusahaan Leasing, dan lain sebagainya. Sumber dana dari 

modal asing biasanya berwujud hutang, baik hutang jangka panjang, maupun hutang jangka 

pendek. Sumber dana itu sendiri dapat juga berasal dari pihak internal perusahaan yang akan 

melakukan aktivitas bisnis. sumber dana ini disebut juga sebagi sumber dana modal sendiri. 

Sumber dana modal sendiri biasanya berwujud Modal Saham dan Laba Ditahan. 

 Masalah yang sebenarmya yang pada akhirnya akan dibahas di dalam Studi Aspek 

Keuangan itu sendiri – perihal modal – adalah bagaimana bisnis tersebut akan didanai baik 

dengan modal sendiri, modal asing ataupun gabungan keduanya, akan dapat mencapai 

keuntungan yang ekonomis. Artinya: bagaimana struktur modal tersebut disusun agar dapat 

meminimumkan biaya modal (cost of capital), sehingga akan optimal penggunaannya. 

1. Modal Asing (Modal Pinjaman) 

 Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar 

perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman/hutang. Pembelanjaan Hutang (debt) 

sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko (risk) berupa pembayaran bunga (interest) 

dan pengembaliannya (repayment). Hal ini dikarenakan adanya prinsip The Risk – return 

Tradeoff, yaitu: kecenderungan investor untuk memberikan investasi kepada proyek dengan 

resiko yang tinggi, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) akan tinggi 

pula (Keown dkk, 2001). Artinya: hutang/kredit dapat dipenuhi, apabila tingkat suku bunga 

terhadap pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan kreditor atau investor. 

 Hutang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi dua, 

yaitu: 

1. Hutang jangka pendek (short term debt) 

2. Hutang jangka panjang (long term debt) 
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Hutang Jangka Pendek 

Menurut Warren, Reeve & Fess, (2005), such liabilities that are to be paid out of 

current assets and are due within a short time, usually one year, are called current liabilities. 

Artinya: hutang jangka pendek akan dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. 

Hutang jangka pendek ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek 

pula, mis: pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja. 

Pendanaan hutang jangka pendek dapat berasal dari: 

1. Pinjaman dari Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan biasanya akan memiliki beberapa penilaian tentang layak atau 

tidaknya suatu bisnis menerima pinjaman investasi. Penilaian tersebut berkenaan 

dengan faktor-faktor sebagai berikut: 

a rencana penggunaan pinjaman perusahaan 

b kondisi keuangan bisnis perusahaan 

c peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar bisnis perusahaan 

d adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan 

pinjaman 

Persyaratan-persyaratan tersebut akan menentukan jumlah pinjaman, jangka waktu 

pinjaman, jaminan terhadap pinjaman, dan tingkat suku bunga pinjaman. 

2. Menerbitkan Surat Dagang. 

Surat dagang mis: surat hutang wesel, dan surat hutang lainnya dengan tingkat suku 

bunga yang menarik. 

1. Kredit Dagang 

Kredit dagang adalah surat hutang yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah 

dibandingkan surat dagang. 

2. Sumber Keuangan Lainnya 

mis: pegadaian, masyarakat pemodal (kreditor), dan sebagainya. 

Hutang Jangka Panjang 

Menurut Warren, Reeve, & Fess (2005), liabilities that will be due for a long time 

(usually more than one year) are called long-term liabilities. Artinya hutang jangka panjang 

akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, mis: obligasi 

(bonds), hipotik (mortage), dan sebagainya. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk 

pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Banyak perusahaan besar, yang 

umumnya membutuhkan dana yang besar, memilih memperoleh dana dari obligasi, yaitu 

merupakan surat hutang jangka panjang yang dibeli oleh para investor dari Negara. Hal ini 
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dikarenakan tingkat suku bunga obligasi yang relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman 

terhadap lembaga keuangan lainnya. 

Ketika sebuah perusahaan berencana akan menerbitkan obligasi, maka perusahaan 

tersebut akan membuat suatu indent document (dokumen inden). Dokumen inden adalah suatu 

dokumen resmi yang menerangkan atau menjamin kesanggupan perusahaan untuk 

membayarkan hutang kepada pemegang Obligasi. Dokumen inden juga mengungkapkan suatu 

Ciri call, yaitu hak kepada perusahaan penerbit obligasi untuk melakukan pembelian kembali 

obligasi yang telah diterbitkan sebelum jatuh temponya obligasi tersebut. 

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan pendanaan 

hutang untuk membelanjai aktivitas usaha suatu bisnis, yaitu: 

1. biaya 

2. resiko 

3. syarat-syarat yang ditetapkan kreditor. 

4. tingkat inflasi 

5. kemampulabaan 

6. posisi likuidiatas 

7. keamanan usaha. 

2. Modal Sendiri 

Pembelanjaan yang akhir-akhir ini umumnya dipakai oleh banyak aktivitas bisnis 

adalah Pembelanjaan modal sendiri. Pembelanjaan modal sendiri disebut juga sebagai 

pembelanjaan atau pendanaan ekuitas, yang digunakan untuk waktu yang tidak terbatas. 

Artinya pendanaan tersebut akan digunakan selama umur perusahaan. 

Di dalam pendanaan ekuitas, terdapat 2 hal yang penting, yaitu: 

1. Laba Ditahan 

Perusahaan akan memilih menahan laba daripada mendistribusikannya langsung 

kepada pemilik untuk memperoleh pendanaan ekuitas, mis untuk tujuan memperluas 

ekspansi perusahaan. Perusahaan besar biasanya akan menahan sebahagian labanya 

untuk deviden, dan sebahagian lagi untuk ditahan. Sementara perusahaan kecil akan 

menahan sebahagian besar labanya untuk tujuan tertentu. 

2. Penerbitan Saham 

Pendanaan ekuitas, biasanya akan sering menggunakan saha pada perseroan terbatas 

sebagai sumber pendanaannya, atau pada persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa) 

digunakan modal sekutu. Sementara untuk perusahaan perseorangan, pembelanjaan 

sendirinya menggunakan modal pribadi. Saham adalah sebuah tanda bukti 
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keikutsertaan seseorang atau suatu pihak akan kepemilikan suatu perusahaan atau suatu 

bisnis. saham akan diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan ekuitas. 

Saham yang akan diterbitkan dibagi menjadi dua, yaitu: saham biasa dan saham 

preferen. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili sebagian kepemilikan dari 

perusahaan tertentu. Saham memiliki nilai nominal (parvalue), dan dibukukan 

berdasarkan pada nilai nominalnya. 

Di dalam perusahaan perseroan terbatas, yang menggunakan pendanaan ekuitas, akan 

terdapat suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam RUPS tersebut, hanya 

para pemegang saham biasa yang memiliki suara di dalam mengambil keputusan-

keputusan perusahaan. Sementara pemegang saham preferen akan memiliki prioritas 

utama di dalam penerimaan deviden, apabila sebuah perusahaan tidak membayarkan 

deviden selama periode tertentu. Deviden adalah balas jasa yang diterima oleh 

pemegang saham (stock holder’s) berupa bunga deviden atas investasi yang dilakukan 

oleh mereka. Besarnya deviden yang dibayar, dapat ditentukan berdasarkan perlembar 

atau persentase. Deviden yang diterima oleh para investor, akan ditentukan berdasarkan 

suatu kebijakan perusahaan di dalam RUPS. Produk kebijakan tersebut, disebut juga 

devidend payout ratio, yang besarnya antara 0-100% dihitung dari pendapatan yang 

tersedia bagi para pemegang saham biasa (earnings available to common stock 

holder’s) Saham preferen juga memiliki hak klaim yang utama terhadap aktiva 

perusahaan, bila perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Saham diperdagangkan 

pada pasar modal (capital market). Harga dari saham yang dijual oleh perusahaan 

(emisi saham) akan menghadapi tiga kemungkinan (Purba, 2001), yaitu: 

1. harga pasar (market price) > nilai nominal (par value) 

Apabila hal ini terjadi, maka proyek dinyatakan surplus. Para pemegang saham yang 

bebas memperdagangkan sahamnya, akan memperoleh pendapatan modal (capital 

gain). 

2. harga pasar = nilai nominal 

Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi suatu kondisi Break Event Point 

(BEP). Artinya: para pemegang saham berada pada titik impas. 

3. harga pasar < nilai nominal 

Apabila hal ini terjadi, maka proyek dikatakan akan mengalami kerugian atau 

sering disebut deficit. Sementara para pemegang saham, akan mengalami 

kerugian modal (capital loss). 

3. Pembelanjaan Campuran 
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Seperti dijelaskan sebelumnya, di dalam menjalankan usahanya, suatu entitas 

bisnis diharapkan harus memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembiayaan 

terhadap aktivitas-aktivitas bisnisnya dalam rangka pemenuhan atas barang ataupun 

jasa terhadap kepuasan konsumen. Dari aktivitas pembiayaan tersebut, diharapkan 

suatu perusahaan mampu menghasilkan laba. Untuk memenuhi modal yang cukup 

tersebut, perusahaan akan melakukan kegiatan pencarian modal. Modal tersebut dapat 

diperoleh dari hutang atau modal sendiri. Dalam kenyataannya, jumlah kredit atau 

hutang di dalam kegiatan permodalan suatu perusahaan untuk membelanjai proyek 

selalu terbatas. 

Semakin tinggi peranan hutang di dalam pembiayaan aktivitas bisnis suatu 

perusahaan, maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk mencapai 

kemampulabaan modal sendiri yang tinggi dari perusahaan tersebut, diikuti semakin 

tingginya resiko, namun keamanan yang dijamin akan semakin rendah. Sebaliknya, bila 

peranan modal sendiri yang semakin tinggi, maka resiko yang dihadapi perusahaan 

akan lebih rendah, sementara keamanan akan lebih tinggi, dan sekaligus pula 

kemampulabaan akan modal sendiri semakin rendah. 

Karena faktor-faktor di atas, banyak pimpinan proyek selalu menggunakan 

pembelanjaan campuran didalam mendanai kegiatan bisnisnya. Pembelanjaan 

campuran (financing mix) adalah penggunaan pembelanjaan dengan 

mengkombinasikan antara pembelanjaan modal sendiri dan pembelanjaan 

hutang/kredit. Dengan pembelanjaan campuran, diharapkan perusahaan dapat 

menghasilkan laba dengan cara yang efektif. 

Pertimbangan didalam memilih penggunaan pembelanjaan campuran adalah 

dengan melihat tiga factor sebagai berikut: 

1) Kemampulabaan (return on equity) 

2) Resiko 

3) Keamanan 

4.3 Arus Kas (Cash Flow) 

 Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Cash flow menggambarkan menggambarkan berapa uang yang masuk (cash 

in) ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa 

uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.  

 Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak 

tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh 
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dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan  seperti penjualan. 

Disamping itu, uang masuk bisa pula berasal dari pendapatan lainnya yang bukan dari usaha 

utama. 

 Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu 

periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang dijalankan, maupun yang tidak 

ada hubungan sama sekali dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, 

seperti pembayaran cicilan hutang dan bunga pinjaman, biaya produksi, biaya tenaga kerja, 

biaya pemasaran, biaya-biaya lainnya. 

 Dalam cash flow semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan 

dikeluarkan baik jenis, maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa, sehingga 

menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. 

 Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan yang akan 

diperoleh dan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu periode. Kemudian 

jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang dkeluarkan serta berapa besar pendapatan yang 

diperoleh dan biaya yang dikeluarkan setiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat pada 

kas akhir yang diterima perusahaan. 

 Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional 

yang telah berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang 

akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditor dan investor dalam menilai tingkat 

likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam laporan arus kas, 

penerimaan dan pembayaran kas diklassifikasikan menjadi tiga kategori utama yaitu, aktivitas 

operasi, investasi, dan pembiayaan. 

 Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya 

laba/rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan sumber 

arus kas masuk yang utama. Penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, 

dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran 

untuk membeli barang dagangan, membayar gaji/upah, beban pajak, bunga, utilitas, sewa, dan 

pembelian sekuritas yang diperdagangkan. 

 Perlu diperhatikan di sini, kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen 

tidaklah dikategorikan sebagai aktivitas investasi, melainkan aktivitas operasi. Seluruh akun 

pendapatan dan beban yang merupakan komponen penentu laba bersih menggambarkan 

(identik dengan) aktivitas operasi perusahaan. Pendapatan bunga dan dividen dipaorkan dalam 

laporan laba/rugi sebagai pendapatan lain-lain yang akan mempengaruhi besarnya laba/rugi 
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bersih, sehingga kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen akan dilaporkan dalam 

laporan arus kas dari aktivitas operasi, bukan aktivitas investasi. 

 Yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, 

bangunan dan peralatan. Disamping itu aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan 

penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan (non trading 

securities), penjualan segmen bisnis, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain, termasuk 

penagihannya. 

 Sedangkan aktivitas pembiayaan meliptu transaksi-transaksi yangg dimana kas 

diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana (investor) dan kreditor. Sebagai contoh, 

kas bersih yang diterima dari penerbitan saham (sekuritas modal) atau obligasi (sekuritas 

utang), pembayaran untuk membeli kembali saham biasa (sebagai treasury stock), atau untuk 

menebus kembali utang obligasi, dan pembayaran dividen tunai. Jadi, yang termasuk kedalam 

aktivitas pembiayaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka 

panjang maupun ekuitas (modal) perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai 

aktivitas pembiayaan, melainkan aktivitas operasi. 

 Untuk perusahaan yang baru berdiri dan sedang dalam proses pertumbuhan, 

memerlukan arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan seperti menerbitkan obligasi atau saham 

untuk melakukan aktivitas investasi dan mensubsidi arus kas operasi yang masih negatif. 

Sedangkan untuk perusahaan yang telah berhenti pertumbuhannya dan fokus pada 

mempertahankan posisi, arus kas dari aktivitas operasi cukup tersedia untuk membiayai 

penggantian aset tetap dan membayar dividen kepada investor. Akhirnya untuk perusahaan 

yang tergolong matang, perusahaan yang sukses ini mampu menghasilkan banyak kas dari 

aktivitas operasinya, yang dapat digunakan untuk memperluas aktivitas investasi dan masih 

menyisakan kas untuk melunasi pinjaman, membayar dividen tunai, dan bahkan membeli 

kembali sahamnya. 

 Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari : 

1. Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran-pengeluaran 

pada awal periode untuk investasi. Contoh biaya pra-investasi adalah pembelian tanah, 

gedung, mesin peralatan dan modal kerja. 

2. Operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi 

usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu 

periode. 

3. Terminal cash flow, merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut 

berakhir. 
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Latihan 4.1. 

PT. ABC bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai Rp. 300.000.000,-. 

Seluruhnya dengan modal sendiri. Umur ekonomis 3 tahun dan disusutkan dengan metode garis 

lurus tanpa nilai sisa (residu). Perkiraan pendapatam per tahun adalah Rp. 400.000.000,- Biaya 

per tahun adalah Rp. 200.000.000,- (belum termasuk penyusutan) dikenakan pajak 50%. 

Pertanyaan : berapa kas bersih (proceed) yang diterima pada akhir tahun? 

Jawab 4.1:  

 

Depresiasi = 
Investasi

Umur Ekonomis
 = 

300.000.000

3
 

Penyusutan = Rp. 100.000.000,-/tahun 

Estimasi laporan laba/rugi 

Pendapatan       Rp. 400.000.000,- 

Biaya yang keluar 

 Total biaya Rp. 200.000.000,- 

 Depresiasi Rp. 100.000.000,- 

   _______________ 

        Rp. 300.000.000,- 

        _______________ 

Laba sebelum pajak (Earning Before Tax)   Rp. 100.000.000,- 

Pajak 50%       Rp.   50.000.000,- 

        _______________ 

Laba setelah pajak (Earning After Tax)   Rp.   50.000.000,- 

 

Aliran kas masuk bersih = EAT + Depresiasi 

       = Rp. 50.000.000,-  + Rp. 100.000.000,- 

       = Rp.150.000.000,- 
 

Latihan 4.2. 

PT. ABC bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai Rp. 300.000.000,-. 50% 

dari nilai investasi merupakan modal pinjaman dengan bunga 20% per tahun. Umur ekonomis 

3 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan adalah 

Rp. 400.000.000,-. Biaya Rp. 200.000.000,- (belum termasuk depresiasi) dikenakan pajak 

50%. 

Pertanyaan : Berapa kas bersih (proceed) yang diterima pada akhir tahun? 

Jawab 4.2. 
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Depresiasi = 
Invetasi

Umur Ekonomis
  = 

300.000.000

3
 

 

Depresiasi = Rp. 100.000.000,- per tahun 
 

Kebutuhan investasi = Rp. 300.000.000,- 

Modal Pinjaman = 50% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 150.000.000,- 

Bunga bank  = 20% x Rp. 150.000.000,- = Rp.   30.000.000,- 

 

Estimasi laporan laba/rugi : 

Pendapatan       Rp. 400.000.000,- 

Biaya yang keluar 

 Total biaya  Rp. 200.000.000,- 

 Depresiasi  Rp. 100.000.000,- 

    ______________ 

        Rp. 300.000.000,- 

        ______________ 

Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)   Rp. 100.000.000,- 

Bunga bank       Rp.   30.000.000,- 

        ______________ 

Laba sebelum pajak (EBT)     Rp.   70.000.000,- 

Pajak 50%       Rp.   35.000.000,- 

        ______________ 

Laba setelah bunga dan pajak (EAT)   Rp.   35.000.000,- 

 

Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman: 

 

Kas masuk bersih  = EAIT + Depresiasi + Bunga (1-Tax) 

         = 35.000.000  + 100.000.000 + 30.000.000 (1 – 0,5) 

         = Rp. 150.000.000,- 

 

Catatan : 

EBIT = Earning Before Interest and Taxes 

EAT  = Earning After Taxes 
 

 Pada halaman berikut ini adalah contoh untuk membuat estimasi cash flow : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Estimasi cash flow PT. ABC (dalam ribuan) 
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KOMPONEN 
TAHUN/PERTODE 

2002 2003 2004 2005 2006 

KAS MASUK           

Investasi 2.930.450 0 0 0 0 

Pendapatan 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.250.000 2.530.000 

Total kas masuk 4.430.450 1.800.000 2.100.000 2.250.000 2.530.000 

            

KAS KELUAR           

Pembelian aktiva 

tetap 2.680.000 0 0 0 0 

Gaji dan Upah 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 

Listrik 8.000 10.000 11.000 12.000 13.000 

Telepon 6.000 6.500 7.000 8.000 9.500 

Biaya pemeliharaan 19.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

Pajak (PBB) 1.500 1.600 1.700 1.800 2.000 

Bunga bank 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Penyusutan 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Biaya pemasaran 50.000 60.000 70.000 80.000 100.000 

Asuransi 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Biaya administrasi 12.000 15.000 17.000 22.000 26.000 

Biaya lainnya 16.000 19.000 20.000 26.000 28.000 

Total Kas Keluar 3.150.000 514.600 554.200 602.300 656.000 

Surplus (Defisit) 1.280.450 1.285.400 1.545.800 1.647.700 1.874.000 

Saldo awal kas   1.280.450 2.565.850 4.111.650 5.759.350 

Saldo akhir kas 1.280.450 2.565.850 4.111.650 5.759.350 7.633.350 

  

4.4. Kriteria Penilaian Investasi 

 Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu 

investasi ditinjau dari aspek keuangan dapat diukur dengan beberapa kriteria. Setiap penilaian 

layak diberikan nilai yang standar untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan 

dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. 

 Dalam prakteknya ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha layak 

atau tidak untuk dijalankan ditinjau dari aspek keuangan. Kriteria ini sangat tergantung dari 

kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode mana yang akan digunakan. Setiap metode 

yang digunakan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam penilaian suatu 

usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode sekaligus. Artinya semakin banyak

  metode yang digunakan, maka semakin memberikan gambaran yang lengkap sehingga 

diharapkan memberikan hasil yang akan diperoleh menjadi lebih sempurna. 
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 Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau 

investasi adalah : 

1. Payback Period (PP) 

2. Average Rate of Return (ARR) 

3. Net Present Value (NPV) 

4. Internal Rate of Return (IRR) 

5. Profitability Index (PI) 

6. Serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas 

dan rasio profitabilitas. Penggunaan rasio keuangan ini sebaiknya digunakan atas 

pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah pernah berjalan sebelumnya atau sedang 

berjalan. 

1.  Payback Period (PP) 

 Metode payback period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu 

(periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari 

perhitungan kas bersih (proceed) yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan 

penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 

100% menggunakan modal sendiri). 

 Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil 

perhitungan tersebut harus sebagai berikut : 

a. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi 

b. Dengan membandingkan rata-rta industri unit usaha sejenis 

c. Sesuai dengan target perusahaan 

Kelemahan metode payback period adalah : 

a. Mengabaikan time value of money 

b. Tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian 

2. Average Rate of Return (ARR) 

 Average Rate of Return (ARR) merupakan cara untuk mengukur rata-rata 

pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak (EAT) 

dengan rata-rata investasi. 
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 Rumus untuk menghitung ARR adalah sebagai berikut : 

ARR = 
Rata−rata EAT (𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥)

Rata−rata investas𝑖 (𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)
  x 100% 

Rata-rata EAT = 
Total EAT

Umur ekonomis (n)
  

Rata-rata investasi = 
Investasi

2
 

3. Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara 

PV kas bersih (PV of proceed) dengan PV investasi (capital outlays) selama umur investasi. 

Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan Net Present Value (NPV).  

 Untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus berapa PV kas bersihnya. PV kas 

bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama 

umur investasi tertentu. 

 Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut: 

 NPV = 
Kas bersih 1

(1+i )
 + 

Kas bersih 2

(1+i )²
 + 

Kas bersih n

( 1+i )ⁿ
 - Investasi 

Setelah memperoleh hasil-hasil dengan : 

• NPV positif, maka investasi diterima, dan jika 

• NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak 

4. Internal Rate of Return (IRR) 

 Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian 

hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR: 

 Cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagi berikut : 

 IRR = i1 +  
NPV1

NPV1−NPV2
 x (i2 - i1) 

dimana :  i1 = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1) 

     i2 =  tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2) 
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  NPV1 = Net Present Value 1 

  NPV2 = Net Present Value 2 

 

 Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

IRR = P1 – C1 x 
P2−P1

C2−C1
 

dimana : 

P1 = tingkat bunga 1 

P2 = tingkat bunga 2 

C1 = NPV1 

C2 = NPV2 
 

5. Profitability Index (PI) 

 Profitability Index (PI) atau benefit and cost ratio (B/C ratio) merupakan rasio aktivitas 

dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi 

selama umur investasi. 

 Rumus yang digunakan untuk mencari PI adalah sebagai berikut: 

 PI = 
∑ 𝑃𝑉 𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

∑ 𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 
 x 100% 

Jika PV lebih besar (>) dari 1 maka investasi dterima 

Jika PV lebih kecil (<) dari 1 maka investasi ditolak 

 

Latihan 4.3. 

 PT. ABC melakukan investasi di bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU) senilai Rp. 5.000.000.000,- dimana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- merupakan modal 

kerja. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. 

Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan (cost of capital) adalah 20%. Perkiraan laba 

sesudah pajak (EAT) selama 5 tahun masing-masing adalah seabagai berikut 2006 = 950 juta, 

2007 = 1.100 juta, 2008 = 1.250 juta, 2009 = 1.400 juta, dan 2010 = 1.650 juta. 

Pertanyaan : 

1. Buat tabel cash flow selama umur ekonomis 

2. Hitung berapa : 

a Payback Period (PP) 
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b Average Rate of Return (ARR) 

c Net Present Value (NPV) 

d Internal Rate of Return (IRR) 

e Profitability Index (PI) 

3. Berikan komentar Anda terhadap proyek tersebut. 

Jawab 4.3: 

Depresiasi = 
Investasi−Modal Kerja

Umur Ekonomis
 = 

 5M−2M

5
 

Depresiasi = Rp. 800.000.000,-/tahun 

1. Tabel cash flow (dalam ribuan rupiah) 

Tabel 4.2. Cash Flow selama umur ekonomis 

No Tahun EAT Depresiasi 
Kas Bersih 

(Proceed) 

Discount 

Factor (DF) 

20% 

PV kas bersih 

1 2006 950.000 800.000 1.750.000 0,833 1.457.750 

2 2007 1.100.000 800.000 1.900.000 0,694 1.318.600 

3 2008 1.250.000 800.000 2.050.000 0,579 1.186.950 

4 2009 1.400.000 800.000 2.200.000 0,482 1.060.400 

5 2010 1.650.000 800.000 2.450.000 0,402 984.900 

  Jumlah PV kas bersih 6.008.600 

 

2. Kriteria Penilaian Investasi : 

a. Payback Period (PP) 

Ada 2 macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa 

pengembalian investasi sebagai berikut : 

a. Apabila kas bersih setiap tahun sama 

PP = 
Investasi

Kas bersih/tahun
 x 1 tahun 

b. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas maka  PP dapat 

dicari sebagai berikut : 

Investasi   = Rp. 5.000.000.000,- 

Kas bersih tahun 1  = Rp. 1.750.000.000,- 

       ------------------------  (-) 

       Rp. 3.250.000.000,- 

Kas bersih tahun 2  = Rp. 1.900.000.000,- 

      -------------------------  (-) 

    = Rp. 1.350.000.000,- 

Karena sisa tidak dapat dikurangi proceed tahun ketiga, maka sisa proceed tahun 

kedua dibagi proceed tahun ketiga yaitu : 
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PP = 
𝑅𝑝.1.350.000.000

𝑅𝑝.2.050.000.000
 x 12 bulan = 7,9 bulan = 8 bulan 

 

Maka Payback Period adalah 2 tahun 8 bulan. 

 

b. Average Rate of Return (ARR) 

 

Total EAT = 950 juta + 1.100 juta +  1.250 juta + 1.400 juta + 1.650 juta 

        = 6.350 juta 

 

Rata-rata EAT = 
6.350 juta

5
 = 1.270 juta 

 

Rata-rata investasi = 
5.000 juta

2
 = 2.500 juta 

 

ARR = 
1.270 juta

2.500 juta
 x 100% = 50,8% dibulatkan menjadi 51% 

 

c. Net Present Value (NPV) 

Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut: 

 

NPV = 
Kas bersih 1

( 1+i )
 + 

Kas bersih 2

( 1+i )²
 + 

Kas bersih n

( 1+i )ⁿ
 - Investasi 

 

NPV = 
1.750

( 1+0,20 )
 + 

1.900

( 1+0,20 )²
 + 

2.050

( 1+0,20 )³
 + 

2.200

( 1+0,20 )⁴
 + 

2.450

( 1+0,20 )5
 – Investasi 

 

NPV = 6.008.600.000 – 5.000.000.000 = 1.008.600.000 

 

Hasil NPV bisa juga dihitung dengan lebih simple yaitu  : Total PV kas bersih – Total 

PV investasi : 

 

Total PV kas bersih  = Rp. 6.008.600.000,- 

Total PV investasi  = Rp. 5.000.000.000,- 

       ------------------------- 

NPV    = Rp. 1.008.600.000,- 

 

Catatan : 

Selain menggunakan tabel, discount factor (DF) dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

 

Tahun 1 = 
1

1+0,20
 = 0,833 

 

Tahun 2 = 
1

(1+0,20)²
 = 0,694 

d. Internal Rate of Return (IRR) 

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghitung IRR : 

1. Cari rata-rata kas bersih : 
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1.750 𝑗𝑢𝑡𝑎+1.900  𝑗𝑢𝑡𝑎+2.050 𝑗𝑢𝑡𝑎+2.450 𝑗𝑢𝑡𝑎

5
 = 2.070 juta 

2. Perkiraan besarnya PP : 

 

PP = 
5.000 juta

2.070 juta
 = 2,416 

 

3. Dalam tabel A2 (Lampiran) tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 2,416 

adalah 2,436 adalah 30%. 

 

4. Secara subjektif tiap discount factor kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga NPV-

nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.3. Perhitungan NPV dengan DF 28% (dalam ribuan) 

 
 

Nilai NPV positif = 5.037.150 – 5.000.000 = 37.150 

 

Kemudian untuk discount factor 29 %, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 4.4. Perhitungan NPV dengan DF 29% (dalam ribuan) 

 
 

Nilai NPV negatif = 4.933.650  - 5.000.000 = - 66.350 

 

Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Net Present Value dengan DF 28% dan 29% 

Tahun Kas bersih DF (28%) PV kas bersih DF (29%) PV kas bersih 

1 1.750.000 0,781 1.366.750 0,775 1.356.250 

2 1.900.000 0,610 1.159.000 0,601 1.141.900 

Tahun Kas bersih DF (28%) PV kas bersih

1 1.750.000 0,781 1.366.750

2 1.900.000 0,610 1.159.000

3 2.050.000 0,477 977.850

4 2.200.000 0,373 820.600

5 2.450.000 0,291 712.950

5.037.150Total PV kas bersih

Tahun Kas bersih DF (29%) PV kas bersih

1 1.750.000 0,775 1.356.250

2 1.900.000 0,601 1.141.900

3 2.050.000 0,466 955.300

4 2.200.000 0,361 794.200

5 2.450.000 0,28 686.000

4.933.650Total PV kas bersih
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3 2.050.000 0,477 977.850 0,466 955.300 

4 2.200.000 0,373 820.600 0,361 794.200 

5 2.450.000 0,291 712.950 0,28 686.000 

  Total PV kas bersih 5.037.150   4.933.650 

  Total PV investasi 5.000.000   5.000.000 

  NPV C1 37.150 C2 -66.350 

 

Interpolasi   PVIFA    PVIFA 

28%    5.037.150   5.037.150 

Initial investment      5.000.000 (-) 

29%    4.933.650 (-) 

    ----------------   ---------------- 

       103.500         37.150 

 

IRR = i₁+  
NPV₁

NPV1− NPV₂
 x (i₂ - i₁) 

 

IRR = 28 + 
37.150

103.500
 x 1%  

 

IRR = 28,359% dibulatkan menjadi 28,4% 

 

e. Profitability Index (PI) 

 

 PI =  
∑ PV Kas Bersih

∑ PV Investasi 
 x 100% 

 PI = 
6.008.600.000

5.000.000.000
 x 100% = 117% atau = 1,17 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali 

3. Kesimpulan 

Tabel 4.6 Kesimpulan terhadap kinerja proyek 

No Alat Ukur Hasil Pengukuran Rata-rata industri Keterangan 

1 Payback Period 2 tahun 8 bulan 3 tahun Baik/Layak 

2 ARR 51% 40% Baik/Layak 

3 NPV 1.008.600.000 500.000.000 Baik/Layak 

4 PI 1,2 kali 1,1 kali Baik/Layak 

5 IRR 28,4% 24% Baik/Layak 

  

Latihan 4.4 

PT. Rumondang Bulan bermaksud mendirikan perusahaan Angkot dengan membeli 60 unit 

Suzuki @ Rp. 200.000.000,-. 25% dari total investasi tersebut merupakan modal pinjaman dari 
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Bank BNI dengan bunga 10 % pa. Umur ekonomis angkot 5 tahun dan disusutkan dengan 

metode garis lurus serta pada akhir tahun kelima setiap angkot masih laku dijual Rp. 

30.000.000,- per unit. Pendapatan selama 5 tahun berturut-turut diperkirakan : 

Tahun 1 Rp. 5.000.000.000,- 

Tahun 2 Rp. 5.500.000.000,- 

Tahun 3 Rp. 7.000.000.000,- 

Tahun 4 Rp. 6.500.000.000,- 

Tahun 5 Rp. 5.000.000.000,- 

 

Sedangkan biaya per tahun belum termasuk depresiasi adalah: 

 

Tahun 1 Rp.   700.000.000,- 

Tahun 2 Rp.   800.000.000,- 

Tahun 3 Rp.1.000.000.000,- 

Tahun 4 Rp.1.200.000.000,- 

Tahun 5 Rp.1.100.000.000,- 

 

Keuntungan yang diharapkan adalah 25% dan pajak 10%. 

 

Pertanyaan: 

Anda diminta untuk: 

1. Membuat cash flow secara lengkap 

2. Memutuskan layak tidaknya untuk dijalankan dengan pertimbangan 

a) Payback Period (PP) 

b) Average Rate of Return (ARR) 

c) Net Present Value (NPV) 

d) Profitability Index (PI) 

3. Standar industri untuk PP 3 tahun, ARR 80%, NPV Rp. 1.000.000.000,- dan PI 1,1 kali. 

 

Jawab 4.4 : 

 

Total investasi 60 unit Suzuki @ Rp. 200.000.000,- = Rp. 12.000.000.000,- 

Modal Pinjaman 25% x Rp. 12.000.000.000,- = Rp.    3.000.000.000,- 

Bunga 10% x Rp. 3.000.000.000,-   = Rp.       300.000.000,- 

Nilai Residu 60 x Rp. 50.000.000,-   = Rp.    3.000.000.000,- 

 

Depresiasi = 
Investasi−Modal Kerja−Nilai Residu

Umur ekonomis
 

 

Depresiasi = 
12.000.000.000 – 0 −3.000.000.000

5
 

               = Rp. 1.800.000.000,- 

1. Cash flow (dalam jutaan) 
Tabel 4.7. Cash Flow PT. Rumondang Bulan 
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Keterangan:  

 

Total biaya = biaya per tahun + depresiasi 

EBIT = Earning Before Interest and Taxes (Laba Sebelum Bunga dan Pajak) 

EBIT = Pendapatam – Total biaya 

EBT  = EBIT – Bunga 

EAIT = Earning After Interest and Taxes (Laba Setelah Bunga dan Pajak) 

EAIT = EBT – Tax 

D + I (1 – tax) = Depresiasi + Interest (1 – tav) 

Kas bersih = EAIT/EAT + D + I (1 – tax) 

 

2. Kelayakan bisnis : 

 

Payback Period (PP) 

 

Investasi    = Rp. 12.000.000.000,- 

Kas bersih tahun 1   = Rp.   4.050.000.000,- 

        -------------------------- (-) 

         Rp.  7.950.000.000,- 

Kas bersih tahun 2    = Rp.  4.410.000.000,- 

        -------------------------- (-) 

         Rp.  3.540.000.000,- 

 

Karena sisa tidak bisa dikurangi kas bersih tahun 3 maka : 
3.540.000.000

5.580.000.000
 x 12 bulan = 7,6 bulan = 8 bulan 

 

Jadi Payback Perid (PP) = 2 tahun 8 bulan 

 

Average Rate of Return (ARR) 

 

Rata-rata EAT = 
1.9809+2.340+3.510+2.880+1.620

5
 = 2.466 

 

Rata-rata investasi = 
12.000

2
 = 6.000 

 

Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total

Pendapatan 5.000 5.500 7.000 6.500 5.000 29.000

Total biaya 2.500 2.600 2.800 3.000 2.900 13.800

EBIT 2.500 2.900 4.200 3.500 2.100 15.200

Bunga 300 300 300 300 300 1.500

EBT 2.200 2.600 3.900 3.200 1.800 13.700

Tax 220 260 390 320 180 1.370

EAIT 1.980 2.340 3.510 2.880 1.620 12.330

D + I (1 - tax) 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 10.350

Kas bersih 4.050 4.410 5.580 4.950 3.690 22.680

DF 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328

PV kas bersih 3.240 2.822 2.857 2.030 1.210 12.159



32 

 

 Studi Kelayakan Bisnis  
 

ARR = 
Rata−rata EAT

Rata−rata investasi
 x 100% = 

2.466

6000
 x 100% = 41,1 % = 0,4 kali 

 

Net Present Value (NPV) 

 

Total PV kas bersih  = Rp. 12.159.000.000,- 

Total PV investasi  = Rp. 12.000.000.000,- 

       --------------------------- 

NPV    = Rp.      159.000.000,- 

Profitability Index (PI) 

 

PI = 
Total PV kas bersih

Total investasi
 x 100% = 

12.159.000.000

12.000.000.000
 x 100% = 101% = 1,01 kali 

 

3. Komentar 

Tabel 4.8. Kesimpulan Terhadap Kelayakan Perusahaan Angkot PT. Rumondang Bulan 

Kriteria Hasil Standar Industri Keterangan 

Payback Period 2 tahun 8 bulan 3 tahun Layak 

ARR 0,4 kali 0,8 kali Tidak Layak 

NPV 159.000.000 1.000.000.000 Tidak Layak 

Profitability Index 1,01 kali 1,1 kali Tidak Layak 

 

Dengan demikian, Dari 4 kriteria 1 Layak dan 3 Tidak Layak, sehingga bisa 

disimpulkan bisnis Perusahaan Angkot ini TIDAK LAYAK DIJALANKAN 

 

4.5. Soal untuk Diskusi : 

1. PT. Anggita Mutiara bermaksud mendirikan Perusahaan Taxi dengan membeli 50 unit 

ToyotaVios @Rp. 250.000.000,-, 20% dari total investasi tsb merupakan modal 

pinjaman dari BCA dengan bunga 10% per tahun. Umur ekonomis taxi 5 tahun dan 

disusutkan dengan metode garis lurus dan pada akhir tahun kelima taxi masih laku 

dijual @Rp. 50.000.000,- per unit. Pendapatan selama 5 tahun berturut-turut 

diperkirakan : Tahun 1 Rp 4.500. juta, tahun 2 Rp 5.500 juta, tahun 3 Rp 6.000 juta, 

tahun 4 Rp 6.200 juta, tahun 5 Rp 5.000 juta. Sedangkan biaya per tahun belum 

termasuk penyusutan adalah : tahun 1 Rp 700 juta, tahun 2 Rp 800 juta, tahun ke 3 Rp 

.950 juta, tahun 4 Rp 1.100 juta, tahun 5 Rp 1.000 juta. Keuntungan yang diharapkan 

adalah 20 % dan pajak 10%. Pertanyaan: 

a. Buat Cash Flow secara lengkap 

b. Hitung berapa : 

i. Payback Period (PP) 

ii. Average Rate of Return (ARR) 

iii. Net Present Value (NPV) 
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iv. Profitability Index (PI) 

c Apakah bisnis tsb layak atau tidak dijalankan dengan pertimbangan : Standar 

industri : PP 3 tahun, ARR 47%, NPV Rp. 500 juta, dan PI 90%. Berikan 

komentar anda! 

 

2. PT. Rolan Investama melakukan investasi dibidang SPBU (Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum) Tahun 2005 senilai Rp. 11.000.000.000 dimana sejumlah Rp. 

2.000.000.000 merupakan modal kerja. Umur ekonomis 6 tahun dan disusutkan dengan 

metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan (cost 

of capital) adalah 25%. Perkiraan laba sesudah pajak (EAT = Earning After Tax) selama 

6 tahun masing-masing adalah sbb : 1.450 juta, 1700 juta, 1.950 juta, 2.050 juta, 2.300 

juta dan 2450 juta. Pertanyaan : 

a Buat tabel cash flow selama umur ekonomis 

b Hitung berapa 

i. Payback Period (PP) 

ii. Average Rate of Return (ARR) 

iii. Internal Rate of Return (IRR) 

iv. Profitability Index (PI) 

c Jika rata-rata industri memiliki PP 3,5 tahun, ARR 40%, IRR 30%, dan PI 110% 

(1,1 kali), bagaimana analisis anda terhadap invesatsi ini BAIK/TIDAK BAIK. 

Jelaskan........ 

3.  
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BAB 5 
RASIO-RASIO KEUANGAN 

5.1. Pengertian Laporan Keuangan 

 Bagi perusahaan yang sudah berjalan, terkadang sering kali setelah mengalami 

kemajuan ingin memperluas usahanya atau melakukan usaha yang baru. Bagi perusahaan yang 

memiliki modal sendiri hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi jika modal diperoleh dari 

pinjaman, maka perlu dibuatkan laporan keuangan yang dapat meyakinkan para kreditor. Dari 

laporan inilah pihak kreditor dapat menilai layak tidaknya suatu usaha dibiayai, serta berapa 

jumlah dana yang perlu dibiayai oleh pihak kreditor. 

 Dalam prakteknya setiap perusahaan, baik bank maupun non-bank pada suatu waktu 

(periode) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik kepada pemilik, manajemen, 

maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan 

termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (assests) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki, 

kewajiban-kewajiban (utang) yang dimiliki baik utang jangka panjang maupun utang jangka 

pendek, serta ekuitas (modal) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti gambaran di 

atas tergambar dalam neraca (balance sheet). 

 Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang 

diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang 

dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan 

laba/rugi. Laporan keuangan perusahaan juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu 

perusahaan seperti yang tergambar dalam laporan arus kas. 

5.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

1. Neraca (Balance Sheet) 

 Neraca (balance sheet) melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada 

suatu tanggal tertentu. Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan. Dengan menyediakan 

informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham, neraca dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal dan efisiensi perusahaan, 

serta menghitung tingkat pengembalian aset atas laba bersih. 
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 Tiga komponen neraca adalah aset, utang, dan ekuitas modal. Aset adalah manfaat 

ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas 

sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. 

 Aset meliputi pos-pos atau item-item keuangan seperti kas, piutang, dan investasi 

dalam instrumen keuangan. Aset juga meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan 

memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Sebagai contoh, pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan untuk membeli persediaan, peralatan dan paten, yang diperkirakan akan 

membantu menciptakan pendapatan di periode mendatang. Kebanyakan aset diukur dengan 

menggunakan biaya historis. 

 Utang meliputi kewajiban-kewajiban dengan jumlah yang dinyatakan dalam satuan unit 

moneter yang tepat, seperti utang usaha dan utang jangka panjang. Jumlah kewajiban lainnya 

harus diestimasi berdasarkan pada perkiraan mengenai peristiwa yang akan terjadi di masa 

depan, jenis kewajiban ini meliputi jaminan produk dan kewajiban pensiun.. Jumlah total 

kewajiban mengukur jumlah aset perusahaan yang menjadi milik atau tuntutan kreditor. 

 Sedangkan jumlah total ekuitas mengukur jumlah aset perusahaan yang masih tersisa 

(setelah klaim kreditor) dan menjadi hak atau tuntutan pemilik perusahaan. Ekuitas merupakan 

aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas timbul 

dari setoran atau investasi pemilik, dan akan bertambah dengan adanya laba bersih, serta 

berkurang dengan adanya rugi bersih dan distribusi kepada pemilik (dividen). 

 Hubungan antara aset lancar/aktiva lancar dengan kewajiban lancar dapat digunakan 

untuk mengevaluasi tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator yang paling sering 

digunakan dalam mengukur likuiditas perusahaan adalah current ratio, yang dihitung dengan 

cara membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Evaluasi yang tepat atas tingkat 

likuiditas perusahaan meliputi perbandingan antara besarnya current ratio untuk periode 

berjalan dengan current ratio periode sebelumnya, dan juga membandingkan antara current 

ratio perusahaan dengan current ratio perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. 

2. Laporan Laba/Rugi (Income Statement) 

 Laporan laba/rugi (income statement) adalah laporam yamg menyajikan ukuran 

keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Lewat laporan laba/rugi 

investor dapat megetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan investee. Lewat 
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laporan laba/rugi, kreditor juga dapat mempertimbangkan kelayakan kredit debitur. Penetapan 

pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara juga diperoleh berdasarkan jumlah laba 

bersih yang ditunjukkan lewat laporan laba/rugi. 

 Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan profit untuk 

membayar bunga kreditor, dividen investor, dan pajak pemerintah. Akhir-akhir ini telah banyak 

dijumpai kecenderungan untuk lebih memperhatikan ukuran laba yang terdapat pada laporan 

laba/rugi dibandingkan dengan ukuran lainnya. Informasi laba juga dapat dipakai untuk 

mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang, 

menaksir risiko dalam berinvestasi, dan lain-lain. 

 Ingat kembali, bahwa tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah memberikan 

informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan 

pemberian kredit. Disamping itu, dalam kerangka kerja konseptual akuntansi juga telah 

disebutkan bahwa informasi mengenai laba perusahaan (yang diukur dengan accrual 

accounting) pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja 

perusahaan di masa depan dari pada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. 

Dengan demikian, fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja 

perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponennya (pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian). Laba tidak sama dengan jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional perusahaan. Kebanyakan dari laba terakait dengan akuntansi akrual, sehingga 

besarnya laba dan arus kas dari operasi berbeda. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan 

selama periode tertentu. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan 

investasi, melunasi kewajiban dan membayar dividen. 

Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional 

yang telah berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang 

akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditor dan investor dalam menilai tingkat 

likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan  laba (keuntungan). Dalam laporan 

arus kas penerimaan dan pembayaran kas diklassifikasikan menurut tiga kategori utama, yaitu 

aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. 
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5.3. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

1. Neraca 

Tabel 5.1. Neraca PT. Duta Jaya per 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 (dalam jutaan) 

Komponen 2013 2014 2015 

Aktiva lancar (Current Assets)         

   Kas       150 250 295 

   Giro       275 720 670 

   Surat-surat berharga     140 0 0 

   Piutang       350 550 660 

   Persediaan     225 345 285 

   Aktiva lancar lainnya   0 165 150 

Total Aktiva Lancar     1.140 2.030 2.060 

              

Aktiva Tetap           

   Tanah       1.000 1.200 1.600 

   Mesin       1.200 1.500 1.500 

   Kenderaan     1.050 1.650 2.200 

   Akumulasi Penyusutan   -250 -350 -375 

Total Aktiva Tetap     3.000 4.000 4.925 

              

Aktiva lainnya     150 170 100 

Total Aktiva lainnya    150 170 100 

TOTAL AKTIVA  4.290 6.200 7.085 

Utang Lancar           

   Utang Bank     625 1.000 985 

   Utang Dagang     190 550 710 

   Utang lainnya     0 100 0 

Total Utang Lancar     815 1.650 1.695 

              

Utang Jangka Panjang         

   Utang Bank     385 830 1.250 

   Utang Obligasi     170 470 540 

Total Utang Jangka Panjang   555 1.300 1.790 

              

Ekuitas             

   Modal Setor     2.500 2.500 2.500 

   Cadangan Laba     420 750 1.100 

Total Ekuitas     2.920 3.250 3.600 

TOTAL PASSIVA 4.290 6.200 7.085 
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2. Laporan Laba/Rugi 

 

Tabel 5.2. Laporan Laba/Rugi PT. Duta Jaya per 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 (dalam 

ribuan) 

Komponen 2013 2014 2015 

Total Penjualan     8.650.000 9.950.000 11.550.000 

Harga Pokok Penjualan   6.250.000 7.050.000 7.850.000 

Laba Kotor     2.400.000 2.900.000 3.700.000 

              

Biaya Operasi           

Biaya Umum     1.000.000 1.100.000 1.200.000 

Biaya Penjualan     50.000 70.000 80.000 

Biaya lainnya     15.000 25.000 20.000 

Total Biaya Operasi     1.065.000 1.195.000 1.300.000 

Laba Kotor Operasi     1.335.000 1.705.000 2.400.000 

              

Penyusutan     200.000 200.000 200.000 

              

Pendapatan bersih operasi   1.135.000 1.505.000 2.200.000 

Pendapatan lainnya     165.000 125.000 300.000 

EBIT       1.300.000 1.630.000 2.500.000 

              

Biaya Bunga           

Bunga bank     300.000 300.000 300.000 

Bunga obligasi     0 0 0 

Total Biaya bunga     300.000 300.000 300.000 

              

EBT       1.000.000 1.330.000 2.200.000 

Pajak 20%       200.000 266.000 440.000 

EAIT       800.000 1.064.000 1.760.000 

 

 

3.Laporan Arus Kas 

Sudah ada contohnya di pembahasan sebelumnya. 

5.4. Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis adalah analisis yang 

dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang 
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penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. 

 Dengan membandingkan rasio perusahaan dari tahun ke tahun, seorang analisis dapat 

mempelajari komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau 

penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selain itu , dengan 

membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang sejenis 

atau terhadap rata-rata industri dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau 

tidak. 

 Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai 

laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analis kredit dan analis saham. Kegunaan analisis 

rasio keuangan bagi tiga kelompok utama tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manajer Perusahaan, menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan 

dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. 

2. Analis  kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat obligasi, yang 

menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitur dalam membayar 

utang-utangnya 

3. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan 

perusahaan. 

5.5. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Secara garis besar, ada empat jenis rasio keuangan yang sering digunakan ntuk menilai 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, yaitu : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio 

Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas.  Masing-masing rasio ini dibagi lagi atas kelompoknya 

masing-masing, lengkapnya bisa dilihat pada penjelasan berikut : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

 Rasio Likuiditas atau liquidity ratio atau sering juga disebut ratio modal kerja 

merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Caranya 

adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen 

di pasiva lancar (utang jangka pendek). 
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 Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis 

kredit atau analisis risiko keuangan. 

Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan: 

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang 

akan segera jatuh tempo. 

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 

dengan menggunakan total aset lancar. 

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 

dengan menggunakan aset sangat lancar tanpa memperhitungkan persediaan barang 

dagang dan aset lancar lainnya. 

d. Untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang 

jangka pendek. 

e. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang jangka pendek. 

f. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

membandingkannya selama beberapa periode. 

Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas terdiri dari: 

1. Current Ratio (CR) 

Current Rasio (Rasio Lancar) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo 

denga menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Dalam prakteknya CR 200% 

terkadang sudah dianggap ukuran yang memuaskan bagi perusahaan, sekalipun ukuran 

yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari current ratio, adalah sebagai berikut: 

Current Raio (CR) = 
Aktiva Lancar (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

Utang Lancar (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
 x 100% 
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Contoh : 

Tabel 5.3. Komponen Currebt Ratio 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total utang lancar    815.000 1.650.000 1.695.000 

 

Tahun 2013: 

 

 Current Ratio (CR) = 
1.140.000

815.000
 x 100% = 139,8% atau 1,4 kali 

 

Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,4 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 1,4 rupiah harta lancar atau 1,4 : 1 

 

Tahun 2014: 

 

 Current Ratio (CR) = 
2.030.000

1.650.000
 x 100% = 123% atau 1,2 kali 

 

Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,2 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 1,2 rupiah harta lancar atau 1,2 : 1 

 

Tahun 2015: 

 

 Current Ratio (CR) = 
2.060.000

1.695.000
 x 100% = 121,53% atau 1,22 kali 

 

Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,22 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 1,22 rupiah harta lancar atau 1,22 : 1. Jika rata-rata industri adalah 

180%, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 kurang baik. 

 

2. Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Quick Ratio (Rasio Cepat/Rasio Sangat Lancar) merupakan rasio yang menujukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Hal ini 

disebabkan peersediaan memerlukan waktu relatif lama untuk diuangkan dibandingkan 

dengan aset lain. Dengan kata lain, quick ratio diukur dari total aktiva lancar kemudian 

dikurangi dengan persediaan termasuk biaya yang dibayar dimuka dan dibandingkan 

dengan seluruh utang lancar. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari quick ratio, adalah sebagai berikut: 

Quick Raio (Acid Test Ratio) = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 x 100%  atau 
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Quick Raio (Acid Test Ratio) = 
Kas+Bank+Efek+Piutang

Current Liabilities
 x 100% 

Contoh : 

 

Tabel 5.4. Komponen Quick Ratio 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total utang lancar    815.000 1.650.000 1.695.000 

Persediaan    225.000    345.000    285.000 

 

Tahun 2013: 

 

  Quick Raio (QR) = 
1.140.000−225.000

815.000
 x 100% = 112% = 1,12 kali 

 

Tahun 2014: 

 

 Quick Raio (QR) = 
2.030.000−345.000

1.650..000
 x 100% = 102% = 1,02 kali 

 

Tahun 2015: 

 

 Quick Raio (QR) = 
2.060.000−285.000

1.695..000
 x 100% = 105% = 1,05 kali 

 

Jika rata-rata industri adalah 1 kali, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2013, 2014, 

dan 2015 cukup baik, karena mendekati rata-rata industri. 

3. Cash Ratio 

Cash Ratio (Rasio Kas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. 

Rumus untuk mencari cash ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

Cash Raio  = 
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 x 100%  atau  

Cash Ratio  = 
Kas+Bank

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 x 100% 

Contoh: 

Tabel 5.5. Komponen Cash Ratio 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total utang lancar    815.000 1.650.000 1.695.000 

Kas     150.000    250.000    295.000 

Bank (giro)    275.000    720.000    670.000 
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Tahun 2013: 

 

Cash Ratio  = 
150.000+275.000

815.000
 x 100% = 0,52% atau 0,52 kali 

Tahun 2014: 

Cash Ratio  = 
250.000+720.000

1.650.000
 x 100% = 0,59% atau 0,59 kali 

Tahun 2015: 

Cash Ratio  = 
295.000+670.000

1.695.000
 x 100% = 0,57% atau 0,57 kali 

Jika rata-rata industri 0,50 kali, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2013, 2014, dan 

2015 cukup baik karena tidak terlau jauh dari rata-rata industri. 

 

4. Inventory to Net Working Capital 

Merupakan rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang 

ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan 

antara aktiva lancar dengan utang lancar dan biasanya dinyatakan dalam desimal.  

Rumus untuk mencari inventory to net working capital dapat digunakan sebagai berikut 

:  

Inventory to NWC = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Contoh : 

 

Tabel 5.6. Komponen Inventory to NWC 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total utang lancar    815.000 1.650.000 1.695.000 

Persediaan    225.000    345.000    285.000 

 

Tahun 2013: 

 Inventory to NWC = 
225.000

1.140.000−815.000
 = 69,23 

Tahun 2014: 

 Inventory to NWC = 
345.000

2.030.000−1.650.000
 = 90,78 
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Tahun 2015: 

 Inventory to NWC = 
285.000

2.060.000−1.695.000
 = 80 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

 Dalam menjalankan kegiatanya, tentu saja setiap perusahaan ketersediaan dana dalam 

jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan 

operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, 

seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru, 

membuka kantor cabang baru, melakukan ekspansi bisnis dan sebagainya. Seorang manajer 

keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan 

perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan 

perusahaan. 

 Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya 

memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan 

tersebut sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah: a) kemudahan dalam 

mendapatkan dana, b) jumlah dana yang dibutuhkan, c) jangka waktu pengembalian dana, d) 

kemampuan perusahaan dalam dalam membayar beban pinjaman, e) pertimbangan pajak, f) 

masalah kendali perusahaan, dan g) pengaruhnya terhadap laba per lembar saham. 

Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan: 

a. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika 

dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan. 

b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal 

yang dimiliki perusahaan. 

c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, 

termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman 

beserta bunganya secara berkala. 

d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. 

e. Untuk  menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal 

f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan. 

g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan. 
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h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan 

modal bagi pemilik atau pemegang saham. 

i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan 

utang bagi kreditor. 

j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai 

jaminan utang. 

k. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari 

jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman. 

l. Untuk menila sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari 

jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban. 

Jenis-jenis Rasio Solvabilitas 

 Adapun rasio-rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain adalah: 

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang 

dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Rasio biasanya dinyatakan dalam persentase. 

Rumus untuk mencari debt ratio adalah sebagai berikut : 

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 x 100% 

Contoh:  

 

Tabel 5.7. Komponen Debt to Asset Ratio 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva 4.290.000 6.200.000 7.085.000 

Total utang 1.370.000 2.950.000 3.485.000 

 

Tahun 2013: 

 

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) = 
1.370.000

4.290.000
 x 100% = 31,93% 

Tahun 2014: 
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Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) = 
2.950.000

6.200.000
 x 100% = 47,58% 

Tahun 2015: 

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) = 
3.485.000

7.085.000
 x 100% = 49,18% 

Artinya untuk tahun 2013 sebanyak 31,93% dari aktiva perusahaan didanai utang 

(modal pinjaman). Kemudian 2014 sebanyak 47,58% dari aktiva perusahaan didanai 

utang (modal pinjaman). Untuk tahun 2015 sebanyak 49,18% dari aktiva perusahaan 

didanai utang (modal pinjaman).  

Jika rata-rata industri adalah 30%, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2014 dan 

2015 kurang baik karena para kreditor keberatan untuk menambah pinjaman, 

mengingat rasio tersebut melebihi rata-rata industri. Sebaliknya pada tahun 2013 cukup 

baik untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. Secara umum dapat diartikan 

perusahaan ini didanai oleh pinjaman dari tahun ke tahun semakin besar. 

 

2. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari 

utang. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan utang dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam persentase. 

Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan antara total 

utang dengan total modal sendiri sebagai berikut:  

Debt to Equity Ratio  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

Contoh: 

 

Tabel 5.8. Komponen Debt to Equtiy Ratio  

Komponen 2013 2014 2015 

Total utang 1.370.000 2.950.000 3.485.000 

Total equity 2.290.000 3.250.000 3.600.000 

 

Tahun 2013: 

Debt o Equity Ratio = 
1.370.000

2.290.000
 x 100% = 59,82% 

Tahun 2014: 
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Debt o Equity Ratio = 
2.950.000

1.250.000
 x 100% = 90,76% 

Tahun 2015: 

Debt o Equity Ratio = 
3.485.000

2.290.000
 x 100% = 96,80% 

Rasio ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman menyediakan 59,82% pendanaan 

untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham pada tahun 2013. Kemudian 

pemberi pinjaman menyediakan 90,76% pendanaan untuk setiap rupiah yang 

disediakan pemegang saham pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 96,80%. Artinya, 

dari tahun 2013 sampai 2015 kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman semakin 

meningkat. 

 

3. 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 dan biasanya dinyatakan dalam 

persentase. 

Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio bisa digunakan perbandingan 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri sebagai berikut: 

LTDER = 
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

Contoh: 

 

Tabel 5.9. Komponen Long Term Debt to Equity Ratio 

Komponen 2013 2014 2015 

Total utang jangka panjang    555.000 1.300.000 1.750.000 

Total equity 2.290.000 3.250.000 3.600.000 

 

Tahun 2013: 

 

LTDER = 
555.000

2.290.000
 x 100% = 24,23% 

Tahun 2014: 

LTDER = 
1.300.000

3.250.000
 x 100% = 40% 
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Tahun 2015: 

LTDER = 
1.790.000

3.600.000
 x 100% = 49,72% 

Perbandingan rasio ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Artinya pembayaran 

utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri juga meningkat 

 

4. Times Interest Earned Ratio ( Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan) 

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini 

diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang 

dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan 

besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. 

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sering juga dikenal sebagai coverage ratio. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa 

mengurangi kemampuan perusahaan dalam mebayar beban bunga. Apabila perusahaan 

tidak mampu untuk membayar bunga, maka dalam jangka panjang hal ini tentu saja 

dapat menghilangkan kepercayaan kreditor terhadap tingkat kredibilitas perusahaan 

bersangkutan. Bahkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban bunga ini 

dapat berakibat timbulnya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan 

perusahaan menuju ke arah prosesd pailit (kebangkrutan) juga semakin besar. 

Secara umum, semain tinggi time interest earned ratio berarti semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk mebayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi 

ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari 

kreditor. Sebaliknya, apabila rasio rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. 

Rumus untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan: 

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan = 
Laba sebelum bunga dan pajak

beban bunga
  

Contoh: 

Tabel 5.10. Komponen Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan (dalam ribuan rupiah) 

Komponen 2013 2014 

Laba sebelum bunga dan pajak 1.640.000 2.200.000 

Beban bunga 240.000 200.000 

Tahun 2013: 
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Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan = 
1.640.000

240.000
  = 6,8 

Artinya, beban bunga dapat ditutup 6,8 kali dari laba sebelum bunga dan pajak, atau  

dengan kata lain bahwa perusahaan memiliki kemampuan dari laba sebelum bunga dan 

pajak untuk membayar beban bunga sebanyak 6,8 kali. 

Tahun 2014: 

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan = 
2.200.000

200.000
  = 11 

Artinya, beban bunga dapat ditutup 11 kali dari laba sebelum bunga dan pajak, atau 

dengan kata lain bahwa perusahaan memiliki kemampuan dari laba sebelum bunga dan 

pajak untuk membayar beban bunga sebanyak 11 kali. 

Interpretasi: 

Kemampuan laba sebelum bunga dan pajak dalam membayar beban bunga pada tahun 

2014 adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan laba sebelum bunga 

dan pajak dalam membayar beban bunga pada tahun 2013. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rat industri untuk rasio kelipatan bunga yang 

dihasilkan adalah 10 kali maka dapat disimpulkan maka kemampuan laba sebelum 

bunga dan pajak dalam membayar beban bunga pada tahun 2014 cenderung lebih baik 

jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya (11) 

berada di atas rata-rata industri (10). 

Sedangkan kemampuan laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar beban bunga 

pada tahun 2013 cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

lainnya karena besaran rasionya (6,8) masih berada dibawah rata-rata industri (10). Hal 

ini tentu saja akan cukup menyulitkan bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan 

pinjaman yang baru dari kreditor. 

 

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

 Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat 

efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio ini juga digunakan 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan 

hasil pengukuran rasio tersebut dapat diambil keputusan apakah perusahaan telah secara efektif 

dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. 
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 Dari hasil pengukuran rasio ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang 

sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan. Secaa keseluruhan rasio aktivitas akan 

mengungkap : a) perputaran piutang usaha, b) berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha, 

c) perputaran persediaan, d) berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga 

akhirnya terjual, e) perputaran modal kerja, f) perputaran aset teap, dan g) perputaran total aset. 

 Hasil pengukuran rasio di atas lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

perusahaan, dan dapat juga dibandingkan dengan hasil pengukuran rasio untuk beberapa 

periode sebelumnya serta rata-rata industri. Dari hasil pengukuran tersebut akan terlihat apakah 

aktivitas perusahaan untuk periode yang sedang dianalisis telah sesuai dengan target atau 

belum, demikian juga akan dapat diketahui apakah kinerja manajemen mengalami kemajuan 

atau kemunduran jika dibandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya. Apabila dari 

hasil perbandingan tersebut ternyata menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mencapai 

target yang telah ditetapkan sebelumnya atau bahkan mengalami kemunduran kinerja, maka 

dalam hal ini sangat penting bagi pihak manajemen untuk dapat dengan segera menganalisis 

penyebabnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan. 

 Pengukuran rasio aktivitas dilakukan dengan cara membandingkan besarnya tingkat 

penjualan dengan piutang usaha, persediaan barang dagang, modal kerja(aset lancar), aset 

tetap, maupun total aset. Mencari tahu kemampuan manajemen dalam menggunakan dan 

mengoptimalkan aset yang dimiliki merupakan tujuan utama dari rasio aktivitas. 

Tujuan dan Manfaat Rasio Aktivitas 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio aktivitas secara keseluruhan: 

a. Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha berputar dalam 

satu periode. 

b. Untuk menghitung lamanya rata-rata penagihan piutang usaha, serta sebaliknya untuk 

mengetahui berapa hari rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih. 

c. Untuk menilai efektif tidaknya aktivitas penagihan piutang usaha yang telah dilakukan 

selama periode. 

d. Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam satu 

periode 

e. Untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya 

terjual 
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f. Untuk menilai efektif tidaknya aktivitas penjualan persediaan barang dagang yang telah 

dilakukan selama periode. 

g. Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam 

satu periode, atau untuk mengukur berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai 

dari setiap rupiah aset tetap yang digunakan. 

h. Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam 

satu periode, atau untuk mengukur berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai 

dari setiap rupiah modal kerja yang digunakan. 

i. Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam total aset berputar dalam satu 

periode, atau untuk mengukur berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari 

setiap rupiah total aset yang digunakan. 

Jenis-jenis Rasio Aktivitas 

 Adapun jenis-jenis dari rasio aktivitas adalah sebagai berikut: 

1. Perputaran Piutang Usaha (Account Receivable Turn Over) 

Perputaran piutang usaha merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa 

lama (hari) rata-rata penagihan piutang usaha. Rasio ini menunjukkan kualitas piutang 

usaha dan kemampuan manajemen dalam melakukan aktivitas penagihan piutang usaha 

tersebut. Dengan kata lain, rasio ini menggambarkan seberapa cepat piutang usaha 

berhasil ditagih menjadi kas. 

Rasio perputaran piutang usaha dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya tingkat 

penjualan kredit dengan rata-rata piutang usaha. yang dimaksud dengan rata-rata 

piutang usaha adalah piutang usaha awal tahun ditambah piutang usaha akhir tahun lalu 

dibagi dengan dua. Sedangkan lamanya rata-rata penagihan piutang usaha dihitung 

sebagai hasil bagi antara 365 hari (jumlah hari dalam setahun) dengan rasio perputaran 

piutang usaha. 

Semakin tinggi rasio perputaran piutang usaha menunjukkan bahwa modal kerja yang 

tertanam dalam piutang usaha semakin kecil dan hal ini berarti semakin baik bagi 

perusahaan. Dikatakan semakin baik karena lamanya penagihan piutang usaha semakin 

cepat, atau dengan kata lain bahwa piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu 

yang relatif semakin singkat sehingga perusahaan tidak perlu terlalu lama menunggu 
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dananya yang tertanam dalam piutang usaha untuk dapat dengan segera dicairkan 

menjadi uang kas. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio perputaran piutang usaha 

maka berarti semakin likuid piutang perusahaan. 

Sebaliknya, semakin rendah rasio perputaran piutang usaha menunjukkan bahwa modal 

kerja yang tertanam dalam piutang usaha semakin besar (over investment) dan hal ini 

berarti semakin tidak baik bagi perusahaan. Dimatakan semakin tidak baik karena 

lamanya penagihan piutang usaha semakin panjang, sehingga perusahaan butuh waktu 

yang lama menunggu dananya yang tersimpan dalam bentuk piutang untuk dapat 

dicairkan menjadi uang kas. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran piutang usaha dan lamanya 

rata-rata penagihan piutang usaha adalah sebagai berikut: 

Rasio perputaran piutang usaha (AR Turn Over) = 
Penjualan kredit

Rata−rata piutang usaha
 

Rasio perputaran piutang usaha = 
Penjualan kredit

(Piutang usaha awal thn+piutang usaha akhir thn):2
 

 Rata2 penagihan piutang usaha (days of receivable)= 
365 hari

Rasio perputaran piutang usaha
 

Contoh: 

Tabel 5.11. Komponen Account Receivable Turnover 

Komponen 2013 2014 2015 

Penjualan kredit 5.650.000 6.950.000 6.525.000 

Piutang    

    Awal tahun    400.000    350.000    550.000 

    Akhir tahun    350.000    550.000    660.000 

 

Tahun 2013: 

Rasio perputaran piutang usaha = 
Penjualan kredit

Rata−rata piutang usaha
 = 

5.650.000

375.000
 = 15 kali 

Rata-rata penagihan piutang usaha (days of receivable = 
365 

15
 = 24 hari 

Tahun 2014: 
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Rasio perputaran piutang usaha = 
Penjualan kredit

Rata−rata piutang usaha
 = 

6.950.000

450.000
 = 15,4 kali 

Rata-rata penagihan piutang usaha (days of receivable = 
365 

15.4
 = 24 hari 

Tahun 2015: 

Rasio perputaran piutang usaha = 
Penjualan kredit

Rata−rata piutang usaha
 = 

6.525.000

605.000
 = 10,44 kali 

Rata-rata penagihan piutang usaha (days of receivable = 
365 

10.4
 =34,48 hari = 35 hari 

Dari tahun 2013 hingga 2014 rasionya semakin meningkat, ini berarti semakin baik, 

karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Namun tahun 2015 justru semakin  

jelek karena perputarannya semakinkecil. 

Untuk rata-rata penagihan piutang usaha tahun 2013 dan 2014 adalah 24 hari, 

sedangkan tahun 2015 adalah 35 hari. Lamanya waktu penagihan piutang usaha masih 

cukup baik karena < 60 hari. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan secara 

cepat atau tepat waktu. Namun untuk tahun 2015 terjadi keterlambatan dibanding tahun 

sebelumnya. 

2. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode atau berapa 

lama (dalam hari) rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. 

Rasio ini menunjukkan kualitas persediaan barang dagang dan kemampuan manajemen 

dalam melakukan aktivitas penjualan. Dengan kata lain rasio ini menggambarkan 

seberapa cepat persediaan barang dagang berhasil dijual kepada pelanggan. Rasio 

perputaran persediaan dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan atau harga 

pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Tingkat penjualan dihitung sebesar harga 

jual yang dibebankan kepada pelanggan (tunai maupun ktedit), sedangkan harga pokok 

penjualan dihitung sebesar harga beli dari pemasok atas barang yang dijual. Yang 

dimaksud dengan rata-rata persediaan disini adalah persediaan barang dagang awal 

tahun ditambah persediaan barang dagang akhir tahun lalu dibagi dengan dua. 

Sedangkan lamanya rata-rata persediaan barang dagang tersimpan di gudang hingga 
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akhirnya terjual dihitung sebagai hasil bagi antara 365 hari (jumlah hari dalam setahun) 

dengan rasio perputaran persediaan. 

Semakin tinggi rasio perputaran persediaan menunjukkan bahwa modal kerja yang 

tertanam dalam persediaan barang dagang semakin kecil dan hal ini berarti semakin 

baik bagi perusahaan. Dikatakan semakin baik karena lamanya penjualan persediaan 

barang dagang semain cepat, atau dengan kata lain bahwa persediaan barang dagang 

dapat dijual dalam jangka waktu yang relatif semakin singkat sehingga perusahaan 

tidak perlu terlalu lama menunggu dananya tertanam dalam persediaan barang dagang 

untuk dapat dicairkan (“berputar” atau “berganti”) menjadi uang kas. Dengan kata lain, 

semakin tinggi rasio perputaran persediaan maka berarti semakin likuid persediaan 

perusahaan. 

Sebaliknya, semakin rendah rasio perputaran persediaan menunjukkan bahwa modal 

kerja yang tertanam dalam persediaan barang dagang semakin besar (over investment) 

dan hal ini berarti semakin tidak baik bagi perusahaan. Dikatakan semakin tidak baik 

karena lamanya persediaan penjualan barang dagang semakin panjang, atau dengan 

kata lain bahwa persediaan barang dagang tidak dapat dijual dalam jangka waktu 

singkat sehingga perusahaan butuh waktu yang cukup lama menunggu dananya yang 

tersimpan dalam bentuk persediaan barang dagang untuk dapat dicairkan menjadi uang 

kas. Dengan kata lain, semakin rendah rasio perputaran persediaan maka berarti 

semakin banyak persediaan barang dagang yang menumpuk di gudang karena 

lambannya penjualan persediaan, dan hal ini akan mengakibatkan tingkat pengembalian 

investasi yang rendah. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran persediaan (inventory turn 

over) dan lamanya rata-rata persediaan barang dagang tersimpan di gudang hingga 

akhirnya terjual: 

Rasio perputaran persediaan (Inventory turn over) = 
Penjualan

Rata−rata persediaan
  atau 

Rasio perputaran persediaan (Inventory turn over) = 
Harga pokok penjualan

Rata−rata persediaan
 

Rasio perputaran persediaan  = 
Penjualan

 (Persediaan awal thn+persediaan akhir thn):2
 

Lamanya rata-rata persediaan  = 
365 hari

 Rasio perputaran persediaan
 

Contoh: 

Tabel 5.12. Komponen Inventory Turn Over 
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Komponen 2013 2014 2015 

Penjualan Kredit 5.650.000 6.950.000 6.525.000 

Persediaan    

    Awal tahun    300.000    225.000    345.000 

    Akhir tahun    225.000    345.000    285.000 

 

Tahun 2013: 

Inventory turn over = 
Penjualan

Rata−rata persediaan
 

Inventory turn over = 
5.650.000

(300.000+225.000):2
  

Inventory turn over = 
5.650.000

262.500
 = 21,5 kali = 22 kali 

Lamanya rata-rata persediaan  = 
365 hari

 Rasio perputaran persediaan
 

Lamanya rata-rata persediaan  = 
365 

 21,5
 = 16,9 hari = 17 hari 

Tahun 2014 : 

Inventory turn over = 
6.950.000

285.000
 = 24,4 kali = 25 kali 

Lamanya rata-rata persediaan  = 
365 

 24,4
 = 14,9 hari = 15 hari 

Tahun 2015 : 

Inventory turn over = 
6.525.000

315.000
 = 20,7 kali = 21 kali 

Lamanya rata-rata persediaan  = 
365 

 20,7
 = 17,6 hari = 18 hari 

Interpretasi: 

Aktivitas penjualan persediaan barang yang dilakukan manajemen pada tahun 2014 

dapat dikatakan lebih efektif (dengan lamanya rata-rata persediaan terjual lebih cepat 2 

hari dan 3 hari) jika dibandingkan dengan aktivitas penjualan aktivitas persediaan 

barang dagang yang dilakukan manajemen pada tahun 2013 dan 2015. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk lamanya rata-rata persediaan 

terjual adalah 17 hari maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas penjualan persediaan 

barang dagang yang dilakukan manajemen pada tahun 2014 lebih baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya (15 hari) 

berada di atas rata-rata industri (17 hari). Dengan kata lain bahwa lamanya rata-rata 

persediaan barang dagang terjual adalah lebih cepat 2 hari jika dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. 
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Sedangkan aktivitas penjualan persediaan barang dagang yang dilakukan manajemen 

pada tahun 2013 (17 hari) sama dengan rata-rata industri. Pada tahun 2015 cenderung 

sedikit kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena 

besaran rasionya (18 hari) masih berada di bawah rata-rata industri (17 hari). Dengan 

kata lain bahwa untuk tahun 2015, rata-rata persediaan barang dagang terjual masih 

lebih lama 1 hari jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang 

sama. 

3. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) 

Perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan 

modal kerja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. 

Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) 

dengan modal kerja. Yang dimaksud dengan modal kerja adalah hasil pengurangan total 

aset lancar/total aktiva lancar dengan total utang lancar. 

Perputaran modal kerja yang rendah berarti perusahaan sedang memiliki kelebihan 

modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan 

barang dagang atau piutang usaha. Sebaliknya, perputaran modal kerja yang tinggi 

mungkin disebabkan karena tingginya perputaran persediaan barang dagang atau 

piutang usaha. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran modal kerja (Working 

Capital Turn Over): 

 NetWorking Capital(NWC) Turn Over = 
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Contoh: 

Tabel 5.13. Komponen dari Workng Capital Turn Over 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total utang lancar    815.000 1.650.000 1.695.000 

Net Sales 8.650.000 9.950.000 11.950.000 

Tahun 2013: 

NWC Turn Over = 
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

NWC Turn Over = 
8.650.000

1.140.000−815.000
 = 26,6 kali = 27 kali 

Artinya, setiap Rp1 modal kerja turut berkontribusi menciptakan Rp 27 penjualan. 
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Tahun 2014: 

NWC Turn Over = 
9.950.000

2.030.000−1.650.000
 = 26,11 kali = 26 kali 

Artinya, setiap Rp1 modal kerja turut berkontribusi menciptakan Rp 26 penjualan. 

Tahun 2015: 

NWC Turn Over = 
11.950.000

2.060.000−1.650.000
 = 26,18 kali = 26 kali 

Artinya, setiap Rp1 modal kerja turut berkontribusi menciptakan Rp 26 penjualan. 

 

Interpretasi: 

Rasio perputaran modal kerja tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio 

perputaran modal kerja tahun 2014 dan 2015 karena  kontribusi modal kerja terhadap 

penjualan di tahun 2013 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi modal 

kerja terhadap penjualan di tahun 2014 dan 2015. Sebagai pembanding lainnya, jika 

rata-rata industri untuk rasio perputaran modal kerja adalah 15 kali maka dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi modal kerja terhadap penjualan di ke tiga tahun lebih 

baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya 

berada di atas rata-rata industri. 

4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turn Over) 

Perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset 

tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain 

untuk mengukur seberapa efektif kapasitas aset tetap turut berkontribusi menciptakan 

penjualan. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai 

maupun kredit) dengan total aset tetap. Perputaran aset tetap yang rendah berarti 

perusahaan memiliki kelebihan kapasitas aset tetap, dimana aset tetap  yang ada belum 

dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. 

Rumus untuk mencari fixed assets turnover dapat digunakan sebagai berikut: 

Fixed Assets Turn Over = 
 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  

 

 

 

Contoh: 

Tabel 5.14. Komponen Fixed Assets Turn Over 

Komponen 2013 2014 2015 
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Net sales 8.650.000 9.950.000 11.950.000 

Fixed assets 3.000.000 4.000.000 4.925.000 

 

Tahun 2013: 

Fixed Assets Turn Over = 
8.650.000

3.000.000
 = 2,88 kali 

Tahun 2014: 

Fixed Assets Turn Over = 
9.950.000

4.000.000
 = 2,48 kali 

Tahun 2015: 

Fixed Assets Turn Over = 
11.950.000

4.925.000
 = 2,02 kali 

Interpretasi: 

Rasio perputaran aset tetap tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio 

perputaran aset tetap tahun 2014 dan taun 2015 karena kontribusi aset tetap terhadap 

penjualan di tahun 2013 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi aset 

tetap terhadap penjualan tahun 2014 dan 2015. Sebagai pembanding lainnya, jika rata-

rata industri untuk rasio perputaran aset tetap adalah 3 kali maka dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi aset tetap terhadap penjualan di ke tiga tahun canderung kurang baik 

jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih di 

bawah rata- rata industri. Dalam hal ini penting bagi perusahaan untuk meninjau ulang 

keberadaan aset tetap yang dimilikinya, apakah terlalu kebesaran nilainya atau memang 

belum dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan pendapatan perusahaan. 

5. PerputaranTotal Aset (Total Assets Turn Over) 

Perputaran total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan 

total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata 

lain untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara 

besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan total aset. Perputaran total aset yang 

rendah berarti perusahaan memiliki kelebihan total aset, dimana total aset yang ada 

belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. 

Rumus untukmencari total assets turn over adalah sebagai berikut: 

Total Assets Turn Over = 
 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Contoh: 
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Tabel 5.15 Komponen Total Assets Turn Over 

Komponen 2013 2014 2015 

Total aktiva lancar 1.140.000 2.030.000 2.060.000 

Total aktiva 4.290.000 6.200.000 7.085.000 

Net Sales 8.650.000 9.950.000 11.950.000 

 

Tahun 2013: 

Total Assets Turn Over = 
 8.650.000

4.290.000
 = 2,02 kali 

Tahun 2014: 

Total Assets Turn Over = 
 9.950.000

6.200.000
 = 1,6 kali 

Tahun 2015: 

Total Assets Turn Over = 
 11.950.000

7.085.000
 = 1,4 kali 

Interpretasi: 

Rasio perputaran total aset tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio 

perputaran total aset tahun 2014 dan tahun 2015 karena kontribusi total aset terhadap 

penjualan di tahun 2013 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi total aset 

terhadap penjualan di tahun 2014 dan tahun 2015. Sebagai pembanding lainnya, jika 

rata-rata industri untuk rasio perputaran total aset adalah 2 kali maka dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi total aset terhadap penjualan ditahun 2013 adalah baik, sedangkan 

pada tahun 2014 dan 2015 adalah cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada di bawah rata-rata 

industri. Dalam hal ini penting bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau 

mengurangi sebagian aset yang kurang produktif.  

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah 

sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara 

menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional sebagian 

besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit 

jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (return) bagi pemilik 

perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat 
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terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. Rasio profitabilitas 

dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk 

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasioanl perusahaan. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang 

berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset , maupun penggunaan modal. Rasio 

profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. 

 Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara 

berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba-rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi 

tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan 

analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara aktif 

menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat 

dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan 

dengan standar rasio rata-rata industri. 

Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan: 

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam total aset. 

e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. 

f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih. 

g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih. 

h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. 
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Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

 Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas: 

1. Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets) 

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setipa 

rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

bersih terhadap total aset.  

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. 

Sebaliknya semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset: 

Hasil pengembalian atas aset (Return on Assets) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ (𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

Contoh :  

Tabel 5.16. Komponen dari Return on Assets- ROA PT. XYZ (dalam ribuan  rupiah) 

Komponen 2013 2014 

Laba bersih 1.120.000 1.600.000 

Total aset 16.000.000 19.000.000 

 

Tahun 2013: 

Hasil pengembalian atas aset (Return on Assets) = 
1.120.000

16.000.000
 x 100% = 7% 

Artinya, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp 0,07 laba bersih 

Tahun 2014: 

Hasil pengembalian atas aset (Return on Assets) = 
1.600.000

19.000.000
 x 100% = 8,4% 

Artinya, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp 0,084 laba bersih 

Interpretasi: 

Hasil pengembalian atas aset tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan hasil 

pengembalian atas aset tahun 2013 karena kontribusi total aset terhadap laba bersih di 

tahun 2014 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi total aset terhadap laba 
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bersih di tahun 2013. Dengan demikian telah terjadi peningkatan kinerja manajemen 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk hasil pengembalian atas aset 

adalah 20% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi total aset terhadap laba bersih 

di kedua tahun cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan 

sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada jauh dibawah rata-rata industri. 

Hal ini dapat disebabkan karena : 1) aktivitas penjualan yang belum optimal, 2) 

banyaknya aset yang tidak produktif, 3) belum dimanfaatkannya total aset secara 

maksimal untuk menciptakan prnjualan, 4) terlau besarnya beban operasional dan 

beban lain-lain. 

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity) 

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar 

kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

bersih terhadap ekuitas.  

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, 

semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah 

laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas (Return on 

Equity): 

Hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ (𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 100% 

Contoh: 

Tabel 5.17. Komponen Return on Equity-ROE PT. XYZ (dalam ribuan rupiah) 

Komponen 2013 2014 

Laba bersih 1.120.000 1.600.000 

Total ekuitas 4.900.000 8.000.000 

 

Tahun 2013: 

Hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity) = 
1.120.000

4.900.000
 x 100% = 22,9% 

Artinya, setiap Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan Rp 0,229 laba bersih 

Tahun 2014: 
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Hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity) = 
1.600.000

8.000.000
 x 100% = 20% 

Artinya, setiap Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan Rp 0,2 laba bersih 

Interpretasi: 

Hasil pengembalian atas ekuitas tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan hasil 

pengembalian atas ekuitas tahun 2014 karena kontribusi total ekuitas terhadap laba 

bersih di tahun 2013 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi total ekuitas 

terhadap laba bersih di tahun 2014. Dengan demikian telah terjadi penurunan kinerja 

manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk hasil pengembalian atas 

ekuitas adalah 30% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekuitas terhadap laba 

bersih di kedua tahun cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada jauh dibawah rata-

rata industri. Hal ini dapat disebabkan karena : 1) aktivitas penjualan yang belum 

optimal, 2) belum dimanfaatkannya modal secara maksimal untuk menciptakan 

penjualan, 3) terlalu besarnya beban operasional serta beban lain-lain. 

3. Margin Laba Kotor ( Gross Profit Margin) 

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan 

antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan 

penjualan bersih di sini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan 

penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. 

Semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan 

dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau 

rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor 

berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini 

dapat disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok 

penjualan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba kotor: 

Margin laba kotor  (Gross Profit Margin) = 
Laba kotor

Penjualan bersih
 x 100% 

Contoh: 

Tabel 5.18. Komponen dari Margin laba kotor PT. XYZ (dalam ribuan rupiah) 
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Komponen 2013 2014 

Pendapatan penjualan* 17.000.000 19.800.000 

Harga pokok penjualan (12.500.000) (14.700.000) 

Laba kotor 4.500.000 5.100.000 

*asumsi tidak ada retur dan penyesuaian harga jual, maupun potongan penjualan 

Tahun 2013: 

Margin laba kotor  = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 x 100% 

Margin laba kotor = 
4.500.000

17.000.000
 x 100% = 26,5% 

Artinya, besarnya laba kotor adalah 26,5% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, 

besarnya harga pokok penjualan adalah 73,5% dari total penjualan bersih. Setiap Rp1 

penjualan bersih membuat Rp. 0,735 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi 

menciptakan Rp 0,265 laba kotor. 

Tahun 2014: 

Margin laba kotor  = 
5.100.000

19.800.000
 x 100% = 25,8% 

Artinya, besarnya laba kotor adalah 25,8% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, 

besarnya harga pokok penjualan adalah 74,2% dari total penjualan bersih. Setiap Rp1 

penjualan bersih membuat Rp. 0,742 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi 

menciptakan Rp 0,258 laba kotor. 

Interpretasi: 

Margin laba kotor tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan margin laba kotor 

tahun 2014 karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor di tahun 2013 adalah 

lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor 

di tahun 2014. Dengan demikian telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 28% 

maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor di 

kedua tahun cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

lainnya karena besaran rasionya masih berada dibawah rata-rata industri. 

Dalam hal ini penting bagi perusahaan untuk meningkatkan harga jual (tentu saja 

dengan memperhatikan batas atas harga jual pesaing) dan/atau mengurangi harga pokok 

penjualan (misalnya dengan mencari pemasok baru pada harga yang sedikit lebih 

rendah, namun dengan kualitas barang yang sama atau sejenis). 

4. Margin Laba Operasional (Operating Profit Margin) 
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Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi 

laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasonal sendiri dihitung sebagai 

hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional di 

sini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. 

Semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional 

yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba 

kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah margin laba 

operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari 

penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau 

tingginya beban operasional. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional: 

Margin laba operasional  = 
Laba operasional

Penjualan bersih
 x 100% 

Contoh: 

Tabel 5.19. Komponen dari Margin laba operasional PT. XYZ (dalam ribuan rupiah) 

Komponen 2013 2014 

Pendapatan penjualan* 17.000.000 19.800.000 

Harga pokok penjualan (12.500.000) (14.700.000) 

Laba kotor 4.500.000 5.100.000 

Beban Operasional 2.130.000 (2.390.000) 

Laba Operasional 2.370.000 2.710.000 

*) asumsi tidak ada retur dan penyesuaian harga jual, maupun potongan penjualan 

Tahun 2013: 

Margin laba operasional  = 
2.370.000

17.000.000
 x 100% = 13,94% 

Artinya, besarnya laba operasional adalah 13,94% dari total penjualan bersih. Dengan 

kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp 0,139 laba 

operasional. 

Tahun 2014: 

Margin laba kotor  = 
2.710.000

19.800.000
 x 100% = 13,7% 

Artinya, besarnya laba operasional adalah 13,7% dari total penjualan bersih. Dengan 

kata lain setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp 0,137 laba 

operasional. 
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Interpretasi: 

Margin laba operasional tahun 2013 sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan margin 

laba operasional tahun 2014 karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba 

operasional di tahun 2013 adalah sedikit lebih besar jika dibandingkan kontribusi 

penjualan bersih terhadap laba operasional di tahun 2014. Dengan demikian telah 

terjadi penurunan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba operasional 

adalah 23% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba 

operasional di kedua tahun cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnnya karena besaan rasionya masih berada jauh di bawah rata-

rata industri. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi atas 

beban operasional yang terlalu besar. 

5. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil 

pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. 

Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional 

ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan 

kerugian lain-lain. 

Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang 

dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi laba sebelum 

pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin 

rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan 

karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih: 

Margin laba bersih  = 
Laba bersih

Penjualan bersih
 x 100% 

 

 

Contoh: 

Tabel 5.20. Komponen dari Margin laba bersih PT. XYZ (dalam ribuan rupiah) 

Komponen 2013 2014 

Pendapatan penjualan* 17.000.000 19.800.000 
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Harga pokok penjualan (12.500.000) (14.700.000) 

Laba kotor 4.500.000 5.100.000 

Beban Operasional (2.130.000) (2.390.000) 

Laba Operasional 2.370.000 2.710.000 

Pendapatan dan Keuntungan lain-

lain 

330.000 250.000 

Beban dan Kerugian lain-lain (1.300.000) (960.000) 

Laba sebelum Pajak Penghasilan 1.400.000 2.000.000 

Pajak Penghasilan (280.000) (400.000) 

Laba Bersih 1.120.000 1.600.000 

 *) asumsi tidak ada retur dan penyesuaian harga jual, maupun potongan penjualan 

 Tahun 2013: 

Margin laba bersih  = 
1.120.000

17.000.000
 x 100% = 6,6% 

Artinya, besarnya laba bersih adalah 6,6% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, 

setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp 0,066 laba bersih. 

Tahun 2014: 

Margin laba bersih  = 
1.600.000

19.800.000
 x 100% = 8,1% 

Artinya, besarnya laba bersih adalah 8,1% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, 

setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp 0,081 laba bersih. 

Interpretasi: 

Margin laba bersih tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan margin laba bersih 

tahun 2013 karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di tahun 2014 lebih 

besar jika dibandingkan dengan kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di 

tahun 2013. Dengan demikian telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba bersih adalah 

20% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih 

di kedua tahun sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya 

karena besaran rasionya masih berada jauh di bawah rata-rata industri. Dalam hal ini, 

penting bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi atas beban operasional serta beban 

lain-lain yang terlalu besar. 

5.6 Soal - Rasio Likuiditas untuk Diskusi: 
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Bagian A: 

1. Jelaskan pengertian rasio likuiditas! 

2. Jelaskan tujuan dan manfaat rasio likuiditas! 

3. Uraikan jenis-jenis rasio likuiditas! 

Bagian B: 

Berikut adalah neraca PT. Intan Cemerlang untuk tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan 

data laporan keuangan di bawah ini: 

1. Hitunglah besarnya Current Ratio (Rasio Lancar), Quick Ratio (Rasio Cepat) dan Cash 

Ratio (Rasio Kas)! Lalu jelaskan makna dari angka-angka hasil perhitungan rasio 

tersebut. 

2. Berikanlah komentar Anda mengenai hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut, 

khususnya jika dibandingkan dari tahun ke tahun! 

3. Berikan juga interpretasi Anda terhadap hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut 

jika seandainya diketahui bahwa besarnya standar rasio rata-rata industri untuk current 

ratio adalah 1,6; quick ratio 1,2; dan cash ratio 0,5!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Intan Cemerlang, Tbk 

Neraca Komparatif 

31 Desember 2013 dan 2014 

(dalam ribuan rupiah) 
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Nama Perkiraan 2013 2014 

ASET     

Aset Lancar     

Kas  1.600.000 1.400.000 

Piutang Usaha 700.000 500.000 

Persediaan Barang Dagang 1.475.000 1.775.500 

Perlengkapan 10.000 7.500 

Sewa Dibayar Di Muka 15.000 17.000 

      Total Aset Lancar 3.800.000 3.700.000 

      

Aset Tetap     

Tanah 6.660.000 8.700.000 

Bangunan 5.000.000 6.600.000 

Akumulasi Penyusutan-Bangunan -700.000 -1.000.000 

Kenderaan 1.440.000 1.300.000 

Akumulasi Penyusutan-Kenderaan -200.000 -100.000 

      Total Aset Tetap 12.200.000 15.500.000 

      

TOTAL ASET 16.000.000 19.200.000 

      

KEWAJIBAN     

Utang Lancar     

Utang Usaha 600.000 500.000 

Utang Bank 900.000 600.000 

Utang Wesel 100.000 200.000 

      Total Utang Lancar 1.600.000 1.300.000 

      

Utang Tidak Lancar     

Utang Obligasi 4.500.000 4.900.000 

Utang Hipotek 5.000.000 5.000.000 

      Total Utang Tidak Lancar 9.500.000 9.900.000 

      

TOTAL KEWAJIBAN 11.100.000 11.200.000 

      

EKUITAS     

Modal Disetor 4.000.000 5.500.000 

Laba Ditahan 900.000 2.500.000 

TOTAL EKUITAS 4.900.000 8.000.000 

      

      TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS 16.000.000 19.200.000 

5.7  Soal – Rasio Solvabilitas untuk Diskusi: 

Bagian A: 

1. Jelaskan pengertian rasio solvabilitas! 

2. Jelaskan tujuan dan manfaat rasio solvabilitas! 
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3. Uraikan jenis-jenis rasio solvabilitas! 

Bagian B: 

 Berikut adalah laporan laba-rugi dan neraca PT. Intan Cemerlang, Tbk untuk tahun 

2013 dan 2014. Berdasarkan data laporan keuangan di bawah ini: 

1. Hitunglah besarnya rasio utang terhadap aset (debt to assets ratio), rasio utang terhadap 

modal (debt to equity ratio), rasio utang jangka panjang terhadap modal (long term debt 

to equity ratio), rasio kelipatan bunga yang dihasilkan (times interest earned ratio)! 

Lalu, jelaskan makna dari angka-angka hasil perhitungan rasio tersebut! 

2. Berikan komentar Anda mengenai hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut, 

khususnya jika dibandingkan dari tahun ke tahun! 

3. Berikan juga interpretasi Anda terhadap hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut 

jika seandainya diketahui bahwa besarnya standar rasio rata-rata industri untuk rasio 

utang terhadap aset adalah 0,5; rasio utang terhadap modal 0,8; rasio utang jangka 

panjang terhadap modal 0,6; dan rasio kelipatan bunga yang dihasilkan 50. 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Laporan Laba-Rugi Komparatif 

31 Desember 2013 dan 2014 

(dalam ribuan rupiah) 

Nama Perkiraan 2013 2014 

Pendapatan Penjualan 17.000.000 18.000.000 

Harga Pokok Penjualan -12.500.000 -14.700.000 

      Laba Kotor 4.500.000 3.300.000 

Beban Operasional -2.130.000 -2.390.000 

      Laba Operasional 2.370.000 910.000 

Pendapatan dan Keuntungan lain-lain 330.000 250.000 

Beban dan Kerugian lain-lain* -1.300.000 -535.000 

      Laba sebelum Pajak Penghasilan 1.400.000 625.000 

Pajak Penghasilan -280.000 -125.000 

      Laba Bersih 1.120.000 500.000 

* termasuk beban bunga Rp 22.600 untuk tahun 2013 dan Rp 15.000 untuk thn 2014 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Neraca Komparatif 

31 Desember 2013 dan 2014 

(dalam ribuan rupiah) 
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Nama Perkiraan 2013 2014 

ASET     

Aset Lancar     

Kas  1.000.000 1.400.000 

Piutang Usaha 700.000 500.000 

Persediaan Barang Dagang 1.475.000 1.775.500 

Perlengkapan 10.000 7.500 

Sewa Dibayar Di Muka 15.000 17.000 

      Total Aset Lancar 3.200.000 3.700.000 

      

Aset Tetap     

Tanah 6.660.000 8.700.000 

Bangunan 5.000.000 6.600.000 

Akumulasi Penyusutan-Bangunan -700.000 -1.000.000 

Kenderaan 1.440.000 1.300.000 

Akumulasi Penyusutan-Kenderaan -200.000 -100.000 

      Total Aset Tetap 12.200.000 15.500.000 

      

TOTAL ASET 15.400.000 19.200.000 

      

KEWAJIBAN     

Utang Lancar     

Utang Usaha 600.000 500.000 

Utang Bank 900.000 600.000 

Utang Wesel 100.000 200.000 

      Total Utang Lancar 1.600.000 1.300.000 

      

Utang Tidak Lancar     

Utang Obligasi 3.600.000 4.900.000 

Utang Hipotek 900.000 5.000.000 

      Total Utang Tidak Lancar 4.500.000 9.900.000 

      

      TOTAL KEWAJIBAN 6.100.000 11.200.000 

      

EKUITAS     

Modal Disetor 4.300.000 2.500.000 

Laba Ditahan 5.000.000 5.500.000 

      TOTAL EKUITAS 9.300.000 8.000.000 

      

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 15.400.000 19.200.000 

 

5.8 Soal – Rasio Aktivitas untuk Diskusi: 

Bagian A: 

1. Jelaskan pengertian rasio aktivitas! 

2. Jelaskan tujuan dan manfaat rasio aktivitas! 
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3. Uraikanlah jenis-jenis rasio aktivitas! 

Bagian B: 

Berikut adalah laporan laba-rugi dan neraca PT. Intan Cemerlang, Tbk tahun 2012, 2013, dan 

2014. Berdasarkan data laporan keuangan di bawah ini: 

1. Hitunglah besarnya rasio perputaran piutang usaha (account receivable turn over), 

rasio perputaran persediaan (inventory turn over), rasio perputaran modal kerja 

(working capital turn over), rasio perputaran aset tetap (fixed asssets turn over), dan 

rasio perputaran total aset (total assets turn over) untuk tahun 2013 dan 2014. Lalu, 

jelaskan makna dari angka-angka hasil perhitungan rasuo tersebut! 

2. Berikan komentar Anda mengenai hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut, 

khususnya jika dibandingkan dari tahun ke tahun! 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Laporan Laba-Rugi Komparatif 

           31 Desember 2012, 2013 dan 2014 

         (dalam ribuan rupiah) 

  

Nama Perkiraan 2012 2013 2014 

Pendapatan Penjualan 14.500.000 17.000.000 18.000.000 

Harga Pokok Penjualan -10.100.000 -12.500.000 -14.700.000 

      Laba Kotor 4.400.000 4.500.000 3.300.000 

Beban Operasional -2.240.000 -2.130.000 -2.390.000 

      Laba Operasional 2.160.000 2.370.000 910.000 

Pendapatan dan Keuntungan lain-lain 100.000 330.000 250.000 

Beban dan Kerugian lain-lain* -880.000 -1.300.000 -535.000 

      Laba sebelum Pajak Penghasilan 1.380.000 1.400.000 625.000 

Pajak Penghasilan -276.000 -280.000 -125.000 

      Laba Bersih 1.104.000 1.120.000 500.000 

 

 

 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Neraca Komparatif 

31 Desember 2012, 2013 dan 2014 

(dalam ribuan rupiah) 
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Nama Perkiraan 2012 2013 2014 

ASET       

Aset Lancar       

Kas  1.200.000 1.000.000 1.400.000 

Piutang Usaha 900.000 700.000 500.000 

Persediaan Barang Dagang 1.050.000 1.475.000 1.775.500 

Perlengkapan 10.000 10.000 7.500 

Sewa Dibayar Di Muka 20.000 15.000 17.000 

      Total Aset Lancar 3.180.000 3.200.000 3.700.000 

        

Aset Tetap       

Tanah 8.435.000 6.660.000 8.700.000 

Bangunan 5.000.000 5.000.000 6.600.000 

Akumulasi Penyusutan-Bangunan -680.000 -700.000 -1.000.000 

Kenderaan 1.440.000 1.440.000 1.300.000 

Akumulasi Penyusutan-Kenderaan -195.000 -200.000 -100.000 

      Total Aset Tetap 14.000.000 12.200.000 15.500.000 

        

TOTAL ASET 17.180.000 15.400.000 19.200.000 

        

KEWAJIBAN       

Utang Lancar       

Utang Usaha 2.000.000 600.000 500.000 

Utang Bank 2.500.000 900.000 600.000 

Utang Wesel 0 100.000 200.000 

      Total Utang Lancar 4.500.000 1.600.000 1.300.000 

        

Utang Tidak Lancar       

Utang Obligasi 3.600.000 3.600.000 4.900.000 

Utang Hipotek 900.000 900.000 5.000.000 

      Total Utang Tidak Lancar 4.500.000 4.500.000 9.900.000 

        

      TOTAL KEWAJIBAN 9.000.000 6.100.000 11.200.000 

        

EKUITAS       

Modal Disetor 4.300.000 4.300.000 2.500.000 

Laba Ditahan 3.880.000 5.000.000 5.500.000 

      TOTAL EKUITAS 8.180.000 9.300.000 8.000.000 

        

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 17.180.000 15.400.000 19.200.000 

5.9 Soal – Rasio Profitabilitas untuk Diskusi: 

Bagian A: 

1. Jelaskan pengertian rasio profitabilitas! 
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2. Jelaskan tujuan dan manfaat rasio profitabilitas! 

3. Uraikanlah jenis-jenis rasio profitabilitas! 

Bagian B: 

Berikut adalah laporan laba-rugi dan Neraca PT. Intan Cemerlang, Tbk untuk tahun 2012, 

2013, dan 2014. Berdasarkan data laporan keuangan di bawah ini: 

1. Hitunglah besarnya rasio pengembalian atas aset (return on assets), hasil pengembalian 

atas ekuitas (return on equity), margin laba kotor (gross profit margin), margin laba 

operasional (operational gross margin), dan margin laba bersih (net profit margin) 

untuk tahun 2012, 2013, dan 2014. Lalu, jelaskan makna dari angka-angka hasil 

perhitungan rasio tersebut! 

2. Berikanlah komentar Anda mengenai hasil perhitungan angka-angka rasio tersebut, 

khususnya jika dibandingkan dari tahun ke tahun! 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Laporan Laba-Rugi Komparatif 

31 Desember 2012, 2013 dan 2014 

(dalam ribuan rupiah) 

Nama Perkiraan 2012 2013 2014 

Pendapatan Penjualan 14.500.000 17.000.000 18.000.000 

Harga Pokok Penjualan -8.100.000 -10.500.000 -12.700.000 

      Laba Kotor 6.400.000 6.500.000 5.300.000 

Beban Operasional -2.200.000 -2.100.000 -2.300.000 

      Laba Operasional 4.200.000 4.400.000 3.000.000 

Pendapatan dan Keuntungan lain-lain 100.000 330.000 250.000 

Beban dan Kerugian lain-lain* -880.000 -300.000 -535.000 

      Laba sebelum Pajak Penghasilan 3.420.000 4.430.000 2.715.000 

Pajak Penghasilan -684.000 -886.000 -543.000 

      Laba Bersih 2.736.000 3.544.000 2.172.000 

 

 

PT. Intan Cemerlang, Tbk 

Neraca Komparatif 

31 Desember 2012, 2013 dan 2014 
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(dalam ribuan rupiah) 

Nama Perkiraan 2012 2013 2014 

ASET       

Aset Lancar       

Kas  1.200.000 1.000.000 1.400.000 

Piutang Usaha 900.000 700.000 500.000 

Persediaan Barang Dagang 1.050.000 1.475.000 1.775.500 

Perlengkapan 10.000 10.000 7.500 

Sewa Dibayar Di Muka 20.000 15.000 17.000 

      Total Aset Lancar 3.180.000 3.200.000 3.700.000 

        

Aset Tetap       

Tanah 8.435.000 6.660.000 12.796.000 

Bangunan 5.000.000 5.000.000 6.600.000 

Akumulasi Penyusutan-Bangunan -680.000 -700.000 -1.000.000 

Kenderaan 1.440.000 1.440.000 1.300.000 

Akumulasi Penyusutan-Kenderaan -195.000 -200.000 -100.000 

      Total Aset Tetap 14.000.000 12.200.000 19.596.000 

        

TOTAL ASET 17.180.000 15.400.000 23.296.000 

        

KEWAJIBAN       

Utang Lancar       

Utang Usaha 2.000.000 600.000 500.000 

Utang Bank 2.500.000 900.000 600.000 

Utang Wesel 0 100.000 200.000 

      Total Utang Lancar 4.500.000 1.600.000 1.300.000 

        

Utang Tidak Lancar       

Utang Obligasi 3.600.000 3.600.000 4.900.000 

Utang Hipotek 900.000 900.000 5.000.000 

      Total Utang Tidak Lancar 4.500.000 4.500.000 9.900.000 

        

      TOTAL KEWAJIBAN 9.000.000 6.100.000 11.200.000 

        

EKUITAS       

Modal Disetor 4.300.000 4.300.000 4.924.000 

Laba Ditahan 3.880.000 5.000.000 7.172.000 

      TOTAL EKUITAS 8.180.000 9.300.000 12.096.000 

        

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 17.180.000 15.400.000 23.296.000 

 


