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Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: KERANGKA DASAR ANALISA BISNIS 

 Konsep analisa informasi keuangan 

 Pengguna Laporan / Informasi Keuangan 

 Penentuan tujuan analisis 

 Konsep dan definisi analisis rasio keuangan 

 Pemahaman kualitas laporan keuangan - dampak 
thdp pengmbilan keputusan 

 Tahapan Analisis Keuangan 

 

KONSEP ANALISA INFORMASI KEUANGAN 

 Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan ; untuk mengetahui tingkat 
profitabilitas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan sauatu perusahaan.  

 Analisis yang paling sering digunakan adalah analisis rasio.  
Analisis dan interpretasi rasio keuangan tersebut: 

1. Menentukan dengan jelas tujuan analisis.  
2. Memahami konsep dan prinsmp-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan 

rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut.  
3. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis pada umumnya yang berkaitan 

dengan perusahaan dan memengaruhi usaha perusahaan. 

 

Yang bukan bagian dari Analisis dan interpretasi rasio keuangan 
a. Menentukan dengan jelas tujuan analisis.  
b. Memahami konsep dan prinsmp-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan 

rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut.  
c. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis pada umumnya yang berkaitan 

dengan perusahaan dan memengaruhi usaha perusahaan. 
d. Memahami lingkungan kondisi perekonomian Makro 
e. Salah semua 

 
 
Pengguna Laporan / Informasi Keuangan : 

PIHAK INTERNAL PIHAK EKSTERNAL 

Pihak internal perusahaan merupakan 
pihak yang secara langsung berkaitan 
dengan aktivitas operasional perusahaan 

1. Investor 
Seorang investor atau penanam modal 
dalam perusahaan juga dengan para 
penasihatnya berkepentingan mengetahui 
hasil dari investasi mereka. 
 
2. Karyawan 
Karyawan perusahaan atau kelompok yang 
mewakili suara mereka juga membutuhkan 
informasi mengenai tingkat profitabilitas dan 
tingkat kestabilitas perusahaan. 
 
3. Kreditur 
Pemberi pinjaman atau kreditur ingin tahu 
apakah pinjaman yang telah mereka 
berikan dan juga bunganya bisa dibayarkan 
ketika sudah jatuh tempo nanti. 
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Pemberi pinjaman ini bisa Bank atau 
lembaga bukan Bank atau individu dan 
entitas lainnya. 
 
4. Pemasok (rekanan) dan kreditor 
usaha  
 
5. Pemerintah 
Kepentingan pemerintah dominan berkaitan 
dengan pajak, 
 
6. Pelanggan 
 
7. Masyarakat 
 

 

Peran Analisa Keuangan dan Pihak yang mengatasi masalah di  pasar modal: 
1. Pihak Perantara  keuangan: bank, reksadana, perusahaan asuransi, perusahaan modal 
ventura. 
2. Pihak perantara informasi: auditor, analis keuangan, pirating obligasi, wartawan 
keuangan 
 

 

Fungsi perantara informasi 
1. Pengumpul informasi  penelitian dan pengumpulan informasi mengenai perusahaan 

yang tidak langsung tersedia. 
2. Interpretasi informasi  menginterpretasi informasi dengan cara yang berarti dan 

ekonomis. 
3. Analisis prospektif  melakukan analisis usaha dan analisis laporan keuangan. 
4. Rekomendasi  rekomendasi untuk membeli/menahan/menjual suatu saham dan 

obligasi 

 
 
 

Aktivitas bisnis dan laporan keuangan 
 
a. Aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan strategi 

usaha.  
b. Lingkungan ekonomi perusahaan  pasar input dan output, dan undang-undang 

yang mengatur aktivitas perusahaan. 
c. Strategi usaha perusahaan  bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam 

lingkungannya untuk memperoleh keuntungan kompetitif. 
** jelaskan hubungan aktivitas bisnis dengan laporan keuangan 

 

Yang bukan Aktivitas bisnis dan laporan keuangan 
a. Aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan strategi 

usaha.  
b. Aktivitas Penelitian dan Perencanaan data 
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c. Lingkungan ekonomi perusahaan ; pasar input dan output, dan undang-undang 
yang mengatur aktivitas perusahaan. 

d. Strategi usaha perusahaan ; bagaimana perusahaan menempatkan posisinya 
dalam lingkungannya untuk memperoleh keuntungan kompetitif. 

e. Salah semua 

 
 

Komponen-komponen Laporan Keuangan 
1. Neraca, 
 
2. Laporan laba rugi, 
 
3. Laporan perubahan ekuitas, 
 
4. Laporan arus kas, dan 
 
5. Catatan atas laporan keuangan. 
 
Neraca 
 
Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi 
keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca umumnya mencakup 
pos-pos berikut: 

 Aktiva berwujud, 
 Aktiva tidak berwujud, 
 Aktiva keuangan, 
 Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, 
 Persediaan, 
 Piutang usaha dan piutang lainnya, 
 Kas dan setara kas, 
 Hutang usaha dan hutang lainnya, 
 Kewajiban yang diestimasi, 
 Kewajiban berbunga jangka panjang, 
 Hak minoritas, dan 
 Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

 
Laporan laba rugi 
 
Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 
 Pendapatan, 
 Rugi laba perusahaan, 
 Beban pinjaman, 
 Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperluka 

menggunakan metode ekuitas, 
 Beban pajak, 
 Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan, 
 Pos luar biasa, 
 Hak minoritas, 
 Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan 
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Laporan perubahan ekuitas 
 
Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 
laporan keuangan, yang menunjukkan 
 Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 
 Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya 

yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 
 Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 
 Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 
 Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta perubahannya. 
 Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan 

cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 
perubahan. 

 
Laporan arus kas 
 
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan dasar yang berisi mengenai 
 
 
aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Laporan kas ini merupakan pengganti dari 
laporan perubahan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber dan 
penggunaan dana perusahaan, dimana pengertian dana dapat didefinisikan sebagai 
modal kerja (aktiva lancar dikurangi pasiva lancar), ataupun dapat didefinisikan sebagai 
kas. 
Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 
pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisah 
(integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 
 
Catatan atas laporan keuangan 
 
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam 
neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang 
terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 
mengungkapkan: 
 Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. 
 Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba 

rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 
 Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

Bukan Komponen-komponen Laporan Keuangan 
a. Kertas kerja Piutang 
b. Laporan laba rugi, 
c. Laporan perubahan ekuitas, 
d. Laporan arus kas, dan 
e. Catatan atas laporan keuangan. 
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Fitur sistem akuntansi mempengaruhi kualitas data laporan keuangan 
 
a. Akuntansi Akrual 
b. Standar Akuntansi dan Auditing 
c. Strategi Pelaporan Manajer 

 

Laporan Keuangan untuk  Analisis Bisnis 
a. Tahap analisis 1: Analisis Strategi Bisnis 

 Mengidentifikasi aktivitas penghasil keuntungan utama dan resiko bisnis, 
menilai potensi keuntungan perusahaan secara kualitatif. 

b. Tahap analisis 2: Analisis Akuntansi 
 Mengevaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan dapat menangkap realitas 

usaha yang mendasarinya. 
c. Tahap analisis 3: Analisis Keuangan 

 Menggunakan data keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini 
dan masa lalu, menilai sejauh mana kinerja dapat dipertahankan. 

d. Tahap Analisis 4: Analisis Prospektif 
 Peramalan dan penilaian laporan keuangan 

** jelaskan tahapan analisa bisnis 

 

Bukan Fungsi Informasi Keuangan bagi pengguna 
a. Analisis Strategi Bisnis  
b. Analisis Akuntansi  
c. Analisis Keuangan 
d. Analisis Prospektif 
e. Analisis Penilai dan Auditor  

 
 

Analisis Aktivitas Bisnis Utama 
1. Aktivitas Perencanaan 

tujuan, strategi, dan taktik aktivitasnya. 
2. Aktivitas Pendanaan 

Metode yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. 
3. Aktivitas Investasi 

Pengeluaran investasi yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa, investasi 
dari kelebihan kas. 

4. Aktivitas Operasi 
Penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. 
 

** jelaskan aktivitas bisnis utama 

 

Fungsi Informasi Keuangan bagi pengguna : 
 
1. Investasi Saham ; informasi nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi 
2. Pemberian Kredit ; penilaian kemampuan / likuiditas perusahaan dalam aktivitas 

pendanaan / hutang 
3. Kesehatan Pemasok 
4. Kesehatan Pelanggan 
5. Kesehatan Perusahaan ditinjau dari karyawan 
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6. Pemerintah ; dalam penilaian perpajakan 
7. Analisa Internal ; dalam pengambilan kebijakan perusahaan 
8. Analisa pesaing ; untuk menilai kekuatan dan posisi pesaing 
9. Penilaia Kerusakan ; menilai potensi kehilangan / biaya dan risiko 
 
** jelaskan fungsi informasi keuangan bagi pengguna informasi 

 

Bukan Fungsi Informasi Keuangan bagi pengguna 
a. Kesehatan Perusahaan ditinjau dari karyawan 
b. Pemerintah ; dalam penilaian perpajakan 
c. Analisa Auditor ; sebagai pendapat pihak eksternal perusahaan 
d. Analisa pesaing ; untuk menilai kekuatan dan posisi pesaing 
e. Penilaia Kerusakan ; menilai potensi kehilangan / biaya dan risiko 

 

 
 
 
Tujuan Laporan Keuangan 

 
AKUNTANSI DAN INFORMASI AKUNTANSI 

Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 
serta pengomunikasian informasi ekonomi yang biasa dipakai untuk penilaian (judgement) 
dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. 
 
Informasi Akuntansi, Kegiatan Ekonomi, dan Pengambilan Keputusan 
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Informasi Akuntansi yang Berkualitas 
Qualitative objective yang tertera pada APB Statement 4 terdiri atas relevance, 
understandability, verifiability, neutrality, timeliness, comparability, dan completeness. 
a. Relevance. Merupakan tujuan kualitatif yang utama yang terkait dengan bagaimana 

suatu informasi benar-benar dapat membantu dalam proses pengambilan 
keputusan bagi pengguna laporan keuangan. 

b. Understandability. Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting 
tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. 

c. Verifiability. Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan 
menghasilkan pendapat yang sama. 

d. Neutrality. Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 
e. Timeliness. Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

apabila diserahkan pada saat yang tepat. 
f. Comparability. Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artiya akuntansi 

harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan 
lain. 

g. Completeness. Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua 
kebutuhan yang layak dari para pemakai. 

** jelaskan kriteria informasi/laporan akuntansi yang berkualitas 

 
Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Menurut SFAC No 2 
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CABANG-CABANG AKUNTANSI 
 

 
** jelaskan perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen 
 

 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  
Standar akuntansi keuangan di Indonesia ada empat, yaitu  
1. SAK - IFRS (Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting 
Standards),  
2. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik),  
3. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),  
4. SAS (Standar Akuntansi Syariah).  
 
** Sebutkan Standar akuntansi keuangan di Indonesia 
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Langkah-langkah analisi keuangan Prastowo (2000;41) : 
1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
 
Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis mencakup 
pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut 
dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar belakang data keuangan 
perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum 
menganalisis laporan keuangan perusahaan. 
2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 
kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk 
dipahami. Kondisi- kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 
(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, 
perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan 
pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak, dan perubahan yang 
terjadi didalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. 
3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 
 
Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik (profil) 
perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis diaplikasikan, perlu dilakukan review 
terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk 
memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data 
keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
4. Menganalisis laporan keuangan 
 
Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka dengan 
menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis 
laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai 
dengan rekomendasi). 
 
** jelaskan Langkah-langkah analisi keuangan 

 
 

Forum AIK#1_KERANGKA DASAR ANALISA BISNIS 

Menurut Anda, jelaskan fungsi analisa keuangan sehubungan dengan pengambilan 
keputusan usaha 

Kuis/Latihan Mandiri 

1. Jelaskan kriteria informasi/laporan akuntansi yang berkualitas 
2. Jelaskan fungsi informasi keuangan bagi pengguna informasi 
3. Jelaskan aktivitas bisnis utama 
4. Jelaskan tahapan analisa bisnis 
5. Jelaskan langkah-langkah analisi keuangan 

 
 

 

Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: Analisis Kebijakan Akuntansi terhadap Kondisi 
Keuangan Perusahaan 
 

 Definisi laporan keuangan 
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 Jenis laporan keuangan 

 Tujuan laporan keuangan  

 Cash basis ; pengakuan atas transaksi yang 
berdampak langsung terhadap aliran kas 

 Acrual basis ; pengakuan atas transaksi yang tidak / 
belum berdampak langsung terhadap aliran kas 

 Manajemen laba 

 Faktor-faktor pendorong manajemen laba 

 Implementasi analisis akuntansi 

 Distorsi aktiva 

 Distorsi kewajiban 

 Distorsi ekuitas 
 

 
 

DEFINISI LAPORAN KEUANGAN 

 PSAK No. 1 (2015: 1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah 
entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.  

 Kieso, dkk (2007:2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan 
keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk 
mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal 
entitas.  

** Ringkas dan jelaskan definisi laporan keuangan 

 

JENIS LAPORAN KEUANGAN 
PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut : Laporan keuangan merupakan bagian dari 
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : 
1. neraca,  
2. laporan labarugi,  
3. laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
4. catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagianintegral dari 

laporan keuangan.  
5. skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya,informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga. 

** ringkas dan sebutkan jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK 

 

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) : Tujuan laporan 
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
pembuatan keputusan ekonomi. 
 
** jelaskan tujuan laporan keuangan menurut PSAK  
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CASH BASIS ; PENGAKUAN ATAS TRANSAKSI YANG BERDAMPAK LANGSUNG 
TERHADAP ALIRAN KAS 
 
akuntansi cash basis : basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 
lainnya pada Saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk 
pengakuan pendapatan, belanja, dan pernbiayaan. 
 
Konsep Utama Cash Basis : 
1. Pengakuan Pendapatan : 
Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat 
perusahaan menerima pembayaran secara kas.  
2. Pengakuan Biaya : 
Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran 
secara kas.  
 
Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis 
a. untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara tunai dan 

telah terjadi 
b. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban 

telah terjadi 
c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas 
d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. 
e. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada 

saat laporan tersebut. 
f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum 

tertagih. 
 

Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis 
a. tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. 
b. menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan 

sampai diterimanya uang kas. 
c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi 

piutang tak tertagih. 
d. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil  
e. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. 
f. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan 

diakui pada saat kas masuk atau keluar. 
g. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu 

berpatokan kepada kas. 
 
**ringkaskan pengertian dari akuntasi cash basis 

 
:  
 

ACRUAL BASIS ; PENGAKUAN ATAS TRANSAKSI YANG TIDAK / BELUM 
BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP ALIRAN KAS 
 
Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan, yaitu transaksi sudah dapat dicatat karena : 

 transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. 
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 Transaksi dicatat pada Saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima 
atau dikeluarkan. 
 

Konsep Utama Accrual Basis : 
1. Pengakuan Pendapatan : 
Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai 
hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. 
2. Pengakuan Biaya : 
Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan komitment 
pembayaran dimasa yang akan datang.  
 
Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Accrual Basis 
a. digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. 
b. Beban diakui saat terjadi transaksi 
c. Pendapatan  diakui saat terjadi transaksi 
d. digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan Ketentuan Standar 

Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan 
basis akural). 

e. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung 
kedalam estimasi piutang tak tertagih. 

f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai 
dengan transaksi yang terjadi. 

g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat 
diakui sebagai pendapatan. 

h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan 
kebijakan perusahaan kedepanya. 

i. Adanya pembentukan pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat 
mengurangi risiko kerugian. 

 
Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Accrual Basis 
a. Metode acrual basis digunakan untuk pencatatan. 
b. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga 

dapat mengurangi pendapatan perusahaan. 
c. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi 

pendapatan perusahaan. 
d. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan 

perusahaan. 
e. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan 

oleh pihak lain dapat diterima. 
 
**ringkaskan pengertian dari akuntasi Acrual basis  

 

Manajemen Laba 
Definisi : 
1. menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) : suatu intervensi dengan 

tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh 
beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral 
dari proses tersebut). 
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2. Assih dan Gudono (2000) : proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan 
General Addopted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba 
yang dilaporkan. 

3. Fischer dan Rozenzwig (1995) : tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba 
yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai 
hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka 
panjang. 

4. Healy dan Wallen (1999) : manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan 
judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah 
laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders tentang kinerja ekonomi 
perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang 
tergantung pada angka akuntansi. 

** Ringkas dan jelaskan definisi Manajemen Laba 

 

Faktor-faktor pendorong manajemen laba 
Positif Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya 
manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu: 
1.      Bonus Plan Hypothesis 
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus 
yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih 
banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. 
2.      Debt Covenant  Hypothesis 
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih 
metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam 
Rahmawati dkk, (2006). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak 
eksternal. 
3.      Political Cost  Hypothesis 
Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut 
memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba 
yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan 
antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 
** ringkaskan faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba 

 

IMPLEMENTASI ANALISIS AKUNTANSI 
membahas bagaimana laporan keuangan akan disusun kembali dengan menggunakan 
terminologi dan klasifikasi standar, distorsi akuntansi yang sering terjadi, dan bagaimana 
menyesuaikan terminologi dan klasifikasi standar tersebut untuk menghilangkan distorsi** 
** Distorsi akuntansi adalah deviasi informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan 
dari realitas bisnis yang terjadi. Distorsi ini bisa muncul karena kelemahan dasar akrual 
yang bersumber dari standar akuntansi, kesalahan estimasi, trade off relevan dan reliability. 
 
Tahap penyusunan ulang laporan keuangan: 
a. Membuat format standar untuk laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. 
b. mengevaluasi apakah perlu dilakukan penyesuaian akuntansi untuk mengoreksi jika 

terdapat distorsi aktiva, kewajiban, atau ekuitas. 
** jelaskan hubungan distorsi akuntansi terhadap impelemntasi analisis akuntansi 

 

Distorsi Aktiva 
Penyebab Distorsi Aktiva 
Adanya ketidakpastian mengenai: 



 
 

www.kjaved.com 
VED.,SE.,MSi.,Ak.,CA.,A.CPA 

Manajemen & Analisa Keuangan 

14 

 
 

 

• Apakah perusahaan memiliki atau mengendalikan sumber daya yang dipermasalahkan 
• Apakah manfaat ekonomis masa depan yang berasal dari sumber daya tersebut dapat 

diukur secara layak 
• Nilai wajar aktiva turun dibawah nilai bukunya. 
• Aktiva yang disajikan terlalu tinggi 

manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Penyesuaian laporan laba rugi 
dalam bentuk peningkatan atau penurunan laba.  

• Aktiva yang disajikan terlalu rendah 
manajer memiliki motivasi untuk menurunkan laba, dan juga manajer ingin mengurangi 
nilai kewajiban dalam neraca.  

 

Distorsi Kewajiban 
Penyebab distorsi kewajiban: 
• Kewajiban telah terjadi   sebagian besar kewajiban memiliki tingkat kepastian yang 

cukup. 
• Nilai kewajiban tersebut dapat diukur  beberapa utang memiliki jumlah dan waktu jauh 

tempo yang sudah pasti. 
• Kewajiban yang dinyatakan terlalu rendah 

  ketika perusahaan memiliki komitmen yang sulit untuk dinilai dan tidak dapat 
dinyatakan sebagai kewajiban pada laporan keuangan 

 

Distorsi Ekuitas 
• Penyebabnya berasal dari distorsi pada aktiva dan kewajiban. 
• Bentuk distorsi ekuitas: 

a. Dampak dari sekuritas campuran  utang yang dapat dikonversi dan utang yang 
dikeluarkan bersamaan dengan waran. Sekuritas ini sebagian merupakan utang, 
dan sebagian merupakan ekuitas. 

b. Beban kompensasi berbasis saham  opsi saham memberikan hak pada 
pemiliknya untuk membeli sejumlah saham pada harga yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

 

** ringkas dan jelaskan distorsi aktiva, kewajiban dan ekuitas 

 

Forum AIK#2_ Analisis Kebijakan Akuntansi terhadap Kondisi Keuangan 
Perusahaan 

Menurut Anda, jelaskan hubungan dan pengaruh laporan keuangan terhadap analisa 
penilaian perusahaan 

Kuis/Latihan Mandiri 

6. ringkas dan jelaskan distorsi aktiva, kewajiban dan ekuitas  
7. jelaskan hubungan distorsi akuntansi terhadap impelemntasi analisis akuntansi 
8. ringkaskan faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba 
9. Ringkas dan jelaskan definisi Manajemen Laba 
10. ringkaskan pengertian dari akuntasi Acrual basis  
11. ringkaskan pengertian dari akuntasi cash basis 
12. jelaskan tujuan laporan keuangan menurut PSAK jelaskan tahapan analisa bisnis 
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Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: Teknik Analisi Lap Keuangan 
 

 Aktivitas Bisnis  

 Aktivitas Perencanaan 

 Aktivitas Pendanaan 

 Aktivitas Investasi 

 Aktivitas Operasional 

 Teknik Analisis Keuangan 
 

 
 

Aktivitas Bisnis ; aktivitas perusahaan untuk menghasilkan barang/ jasa Bagian dari 
aktivitas bisnis : 

1. Aktivitas perencanaan ; rencana bisnis yang mendukung analisis prospek usaha 
2. Aktivitas pendanaan ; metode dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan 
3. Aktivitas investasi ; aktivitas pendanaan investasi untuk mendukung operasi bisnis 
4. Aktivitas operasional ; realisasi rencana bisnis , 5 komponen aktivitas operasi ; 

penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran & administrasi 
 
*** Jelaskan definisi dari aktivitas bisnis 

 

Aktivitas Bisnis, kecuali : 
a. Aktivitas perencanaan ; rencana bisnis yang mendukung analisis prospek usaha 
b. Aktivitas pemeriksaan ; rencana analisa audit dan penilaian risiko bisnis 
c. Aktivitas pendanaan ; metode dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan 
d. Aktivitas investasi ; aktivitas pendanaan investasi untuk mendukung operasi bisnis 
e. Aktivitas operasional ; realisasi rencana bisnis , 5 komponen aktivitas operasi ; 

penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran & administrasi 
 

 
 

Aktivitas perencanaan 
Rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi 
kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Pandangan ke dalamam rencana bisnis 
membantu analisis atas prospek perusahaan kini dan nanri, dan merupakan bagian dari 
analisis lingkungan bisnis dan strategi.kita mencari informasi tentang tujuan perusahaan 
dan taktiknya. Permintaan pasar, kinerja manajemen, analisis kompetitif, strategi penjualan, 
kinerja manajeman,dan proyeksi keuangan. 

 

Pendanaan 
Adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayara 
kebutuhan-kebutuhannya. Terdapat dua sumber pendanaan,yaitu: 

a. Investor ekuitas( pemegang saham) 
Investor memberikan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas 
investasi mereka, setelah mempertimbangkan pengembalian yang di harapkana dan 
resiko. 
Pengembalian adalah bagian investor ekuitas atas laba perusahaan dalam bentuk distribusi 
laba (pembayaran diveden kepada pemegang saham langsung, deviden dapat diberikan 
dalam bentuk tunai atau deviden saham atau secara tidak langsung melalui pembelian 
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kembali saham.pembayaran diveden mengacu pada proporsi laba yang di distribusikan 
yang sering di nyatakan dalam rasio atau persentase) atau reinvestasi laba ( mengacu 
padan penahana laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan. 
Sering diukur dengan rasio penahanan/rasio laba di tahan= 1- dividen payout rasio) 
Pendanaan ekuitas dapat berupa uang tunai,aktiva atau jasa yang di kontribusikan kepada 
perusahaan sebagai penukar saham. Penawaran saham privat melibatkan penjualan ke 
individu atau organisasi. Untuk Penawaran saham ke public berbiaya besar karena 
termasuk pemenuhan oeraturan pemerintah, persyaratan pencatatan di bursa, dan komisi 
untuk agen penjual. Tetapi manfaat utama nay adalah potensi untuk mensapatkan dana 
dalam jumlah besar untuk aktivitas bisnis. 
 

b. Kreditor (pemberi pinjaman) 
Terdapat dua jenis kreditor,yaitu  

i. kreditor utang, yang secara langsung meminjamkan uang. Biasanya pendanaannya terjadi 
melalui pinjaman atau melalui pemberian efek atau obligasi. Pemberi utang meliputi 
bank,institusi pemberi pinjaman, institusi keuangan dan non keuangan,  

ii. kreditor operasi, yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari 
operasinya. Kreditor opersi meliputi pemasok,karyawan,pemerintah dan pihak lainnya yang 
meminjamkan uang kepada perusahaan 
pendanaan kreditor berbeda dengan pendanaan ekuitas dalam hal perjanjian atau kontrak, 
pada umumnya mensyatkan pembayaran kembali pinjaman dengan bunga pada tanggal. 
Pengembalian kreditor umumnya ditentukan dalam kontak pinjaman. Resiko kreditor 
adalah kemungkinan kegagalan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dan 
bunga.dalam situasi ini, kreditor mungkin tidak menerima uang mereka yang jatoh tempo, 
dan menyebabkan kebangkrutan atau penanganan legal lainnya. Penangana tersebut 
menimbulakan biaya bagi kreditor. 
 
*** Jelaskan prinsip dari aktivitas pendanaan 

 

Investasi 
Mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujian menjual produk dan 
menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kasbiasanya dalam 
bentuk aktiva operasi(bangunan, peralatan, hak paten, persediaan, modal 
manusia(karyawan& manajer), system informasi) dan aktiva keuangan dalam bentuk efek( 
saham ekuitas perusahaan lain, obligasi dan reksa dana) 
Operasi 
Mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan 
aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen,yaitu: penelitian dan 
pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran penjualan. Manajemen harus 
menentukan baurab yang palling efisien dan efektif untuk keunggulan kompetitif 
perusahaan. Aktifitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. 
Analisis atas angka laba dan bagian komponennya, mencerminkan kesuksesan 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara efisien dan efektif. 
 

 

Salah satu contoh analisa horizontal adalah  
a. perbandingan data perusahaan A tahun 2017 dengan tahun 2016 
b. perbandingan data perusahaan A dengan perusahaan B 
c. perbandingan modal perusahaan A dengan perusahaan B 
d. perbandingan modal perusahaan A tahun 2017 dengan perusahaan B tahun 2016 



 
 

www.kjaved.com 
VED.,SE.,MSi.,Ak.,CA.,A.CPA 

Manajemen & Analisa Keuangan 

17 

 
 

 

e. C dan D benar 

 

Salah satu contoh analisa vertikaal adalah  
a. perbandingan data perusahaan A tahun 2017 dengan tahun 2016 
b. rasio likuiditas perusahaan A membandingkan Asset A dengan Liabilitas 

perusahaan A 
c. perbandingan modal perusahaan A dengan perusahaan B 
d. perbandingan modal perusahaan A tahun 2017 dengan perusahaan B tahun 2016 
e. C dan D benar 

 

 

Teknik Analisis Keuangan adalah  
a. Metode dan teknik analisa laporan keuangan digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan  
b. Metode dan teknik analisa laporan keuangan antar perusahaan sejenis 
c. Metode dan teknik analisa laporan anggaran antar perusahaan sejenis antara pos-

pos yang ada dalam laporan  
d. B dan C Benar 
e. Salah Semua 

 

TEKNIK ANALISIS KEUANGAN 
Metode dan teknik analisa laporan keuangan digunakan untuk menentukan dan mengukur 
hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-
perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari 
beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat 
pembanding lainnya. 
 
METODE ANALISA: 
 Analisa Horizontal 
Adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 
periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya 
Analisa Vertikal 
Apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja 
yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan 
keuangan tersebut. Sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 
pada saat itu saja. Analisa vertikal  disebut juga sebagai metode analisa yang statis karena 
kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui 
perkembangannya. 
 
*** Jelaskan 2 metode analisa dalam bisnis 
 
Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai 
berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa 
dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 
Laporan ini menunjukkan: (a) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, (b) 
Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, (c) Kanaikan atau penurunan 
dalam prosentase, (d)Prosentase dari total. Analisa yang menggunakan metode ini 
akan dapat diketahui perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang 
memerlukan penelitian lebih lanjut. 



 
 

www.kjaved.com 
VED.,SE.,MSi.,Ak.,CA.,A.CPA 

Manajemen & Analisa Keuangan 

18 

 
 

 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 
dalam presentase (trend presentase analysis), adalah suatu metode atau teknik 
analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah 
menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah 
suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing 
aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya 
dan komposisi per ongkosan yang terjadi dihubungan dengan jumlah 
penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk 
mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 
mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisa sumber dan pengguna kas (cash flow statement analysis), adalah suatu 
analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 
mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-
pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi 
dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor (Gross profit analysis), adalah suatu analisa untuk 
mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dan periode ke 
periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 
dibudgetkan untuk periode tertentu. 

8. Analisa break-even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan 
yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusaahaan tersebut tidak 
menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa 
break even ini akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 
berbagai tingkat penjualan. 

Permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan, dan 
setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sam yaitu untuk membuat agar data dapat 
lebih dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun 
langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowo dan Julianty (2005) adalah 
sebagai berikut: 
 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 
3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 
4. Menganalisis laporan keuangan. 

*** Jelaskan tahapan dalam menganalisa laporan keuangan 

 

Bukan bagian dari tahapan yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan 
a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 
c. Membandingkan anggaran dengan realisasi keuangan 
d. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 
e. Menganalisis laporan keuangan 

 

Forum AIK#3_ Analisis Kebijakan Akuntansi terhadap Kondisi Keuangan 
Perusahaan 
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Menurut Anda, jelaskan hubungan dan pengaruh aktivitas bisnis perusahaan, model 
analisis informasi keaungan dan teknik analisi informasi keuangan 

Kuis/Latihan Mandiri 

1. Jelaskan tahapan dalam menganalisa laporan keuangan 
2. Jelaskan 2 metode analisa dalam bisnis 
3. Jelaskan prinsip dari aktivitas pendanaan 
4. Jelaskan definisi dari aktivitas bisnis 

 

Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: Analisis Rasio Keuangan 
Rasio likuiditas 
Rasio Solvabilitas 
Rasio Rentabilitas 
Rasio Aktivitas 
 
Analisis Aktivitas Operasi 

 Konsep Laba 

 Analisa Pirinsip Laba 

 Analisa Arus Kas 
Analisis Rasio Keuangan 
 

 
 

RASIO KEUANGAN 
Penggunaan Rasio Keuangan ini akan menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah 
sudah tergolong baik atau belum. Rasio ini juga bisa memberikan gambaran kinerja saat 
ini yang diproyeksikan ke masa mendatang. Manfaatnya adalah bagi penganalisis bisa 
membantu para manajer selaku pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal 
krusial sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan. 
 
*** jelaskan definisi dan fungsi dari rasio keuangan  

 

Rasio Likuiditas 
 
Rasio Likuiditas adalah rasio atau perbandingan yang bisa memproyeksikan kemampuan 
perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut biasanya 
dalam bentuk utang jangka pendek. Ketika perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas 
yang baik, artinya ia memiliki kemampuan dalam melunasi utang jangka pendek tersebut, 
perusahaan tersebut akan disebut sebagai ‘Perusahaan yang Likuid’. Sedangkan jika 
ternyata dalam hasil perhitungan rasionya ia dinilai tidak memiliki kemampuan cukup 
untuk melunasi utang jangka pendek, perusahaan tersebut akan menyandang gelar 
‘Ilikuid’.  
 
Rasio likuiditas bukan merupakan rasio tunggal. Ada beberapa jenis rasio yang termasuk 
dalam rasio likuiditas, di antaranya: 
 
Current Ratio 
rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini akan 
memproyeksikan kemampuan perusahaan yang dilambangkan dengan aktiva lancar 
dalam menutup utang lancar yang dimiliki. Beberapa hal yang tergolong dalam aktiva 

https://dosenakuntansi.com/fungsi-akuntansi-biaya
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lancar adalah kas, piutang, persediaan, dan beberapa aktiva lain. Sementara itu yang 
termasuk dalam utang lancar antara lain utang dagang dan wesel, utang bank, utang gaji, 
dan sebagainya. Rumus untuk menghitung Current Ratio adalah sebagai berikut: 
 

Current Ratio = (Aktiva Lancar : Utang Lancar) x 100% 
 
Dari rumus tersebut, ketika nilai Current Ratio mencapai 100% atau setara dengan 
nilai 1, artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk menutup utang lancar 
dengan aktiva lancar yang nilainya sama. Maka, semakin besar nilai Current Ratio 
mencerminkan kemampuan perusahaan yang juga semakin besar dan mampu dalam 
menutup utang lancar. 
 
Quick Ratio 
Disebut juga dengan Ratio Cair atau Acid Ratio. Quick Ratio adalah perbandingan antara 
aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar yang dimiliki. Ratio ini lebih 
melihat pada komponen aktiva lancar yang lebih likuid seperti kas, surat berharga, dan 
piutang. Rumus untuk menghitung Quick Ratio adalah sebagai berikut: 
 
Quick Ratio = [(Aktiva Lancar – Persediaan) / Utang Lancar] x 100% 
 
Dari rumus tersebut, ketika nilai Quick Ratio mencapai 100% atau setara dengan nilai 1, 
ia sudah dikatakan sebagai perusahaan hebat yang kuat karena memiliki aktiva lancar 
yang bisa menutup utang lancar. Semakin besar nilai Quick Ratio yang didapat 
menunjukkan kekuatan perusahaan tersebut. Meski begitu, perusahaan yang sehat tak 
harus selalu dilihat dari nilai Quick Ratio-nya yang sama dengan 1. Terkadang, nilai di 
bawah 100% namun sudah mendekati 100% juga bisa mencerminkan kekuatan 
perusahaan dalam menutup utang lancar mereka dengan aktiva lancar yang dimiliki 
 
Cash Ratio 
Cash Ratio adalah perbandingan antara kas dan aktiva lancar dengan utang lancar. 
Aktiva lancar ini diharapkan bisa segera dicairkan menjadi uang kas. Kas yang dimaksud 
di sini setara dengan uang yang ada di perusahaan yang disimpan di kantor maupun 
bank. Selain itu, ada harta setara kas seperti harta lancar yang mudah dicairkan namun 
hal ini memiliki dampak dari pengaruh kondisi ekonomi negara bersangkutan. Rumus 
menghitung nilai Cash Ratio adalah sebagai berikut: 
 

Cash Ratio = [(Kas + Setara Kas) : Utang Lancar] x 100% 
 
Nilai Cash Ratio yang baik adalah mencapai 100% atau lebih, karena nilai ini akan 
menggambarkan kekuatan perusahaan dalam menutup utang lancar mereka 
menggunakan kas dan harta setara kas. Meski begitu, nilai Cash Ratio di bawah 100% 
yang mendekati 100% juga bisa dianggap menggambarkan kekuatan perusahaan yang 
cukup baik dalam menutup utang lancar mereka. 
 

 

Rasio Solvabilitas 
Rasio Solvabilitas adalah rasio atau perbandingan yang menggambarkan kemampuan 
sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal itu termasuk 
kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang tergolong 
solvable adalah perusahaan yang memiliki harta atau aktiva yang relatif cukup membayar 
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semua utang yang dimilikinya. Ketika perusahaan tersebut tidak mampu membayar 
semua utang dengan semua aktivanya, perusahaan tersebut dikatakan insolvable. Ada 
dua jenis rasio yang termasuk dalam rasio solvabilitas, yaitu: 
 
Total Debt to Total Assets Ratio 
 
Total Debt to Total Assets Ratio atau yang lebih dikenal dengan nama Debt Ratio ini 
adalah perbandingan yang mengukur persentase besar dana yang asalnya dari utang, 
baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Mengukur Debt Ratio ini 
menggunakan rumus berikut: 

Debt Ratio = (Total Utang : Total Aktiva) x 100% 
 
Dari rumus tersebut, ketika nilai Debt Ratio semakin kecil, maka nilai tersebut 
menggambarkan keamanan dana perusahaan. Rumus tersebut mengkomunikasikan 
bahwa kemampuan perusahaan bisa menutup utang dengan aktiva 
 
Debt to Equity Ratio  
adalah perbandingan antara utang perusahaan dengan modal yang dipunyainya. Ketika 
nilai rasio ini relatif tinggi (mencapai 100% atau lebih dari itu), artinya perusahaan 
memiliki modal yang relatif sedikit dibandingkan dengan total utangnya. Padahal, 
perusahaan yang sehat memiliki tingkat utang yang tidak melebihi modal sendiri agar 
beban perusahaan tidak terlampau tinggi. Dari penjelasan tersebut bisa kita buat rumus 
sederhana Debt to Equity Ratio ini sebagai berikut: 
 

Debt to Equity Ratio = (Total Utang : Modal) x 100% 
 
 

 

Rasio Rentabilitas 
 
Poin ketiga membahas Rasio Rentabilitas yang merupakan rasio untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Rasio ini 
dianggap paling berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Rasio 
Rentabilitas bukan rasio tunggal karena di dalamnya terdapat beberapa rasio yang 
mengukur kemampuan tersebut, di antaranya: 
 
Profit Margin 
Profit Margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan bersih pada tingkat penjualan yang sudah ditentukan. 
Biasanya, Profit Margin sudah akan tertera di cara membuat Laporan Laba Rugi 
(https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-laba-rugi). Rasio ini membuat 
penggunanya akan mengintepretasikan kemampuan perusahaan untuk menekan 
biaya pada periode tertentu. Rumus dari Profit Margin adalah sebagai berikut: 
 

Profit Margin = (Laba Bersih : Penjualan) x 100% 
 
Ketika kita mendapatkan nilai mendekati 100% pada rasio ini, bisa dikatakan 
peruashaan memiliki kemampuan yang relatif tinggi untuk mengumpulkan laba bersih. 
 
Gross Profit Margin 

https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-laba-rugi
https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-laba-rugi
https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-laba-rugi
https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-laba-rugi
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Gross Profit Margin adalah perbandingan yang mengukur laba kotor terhadap penjualan 
bersih yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mengukur sejauh mana laba kotor yang bisa 
diraup perusahaan pada setiap penjualannya. Nilai Gross Profit Margin yang semakin 
tinggi mencerminkan kondisi keuangan perusahaan tersebut yang semakin baik. Rumus 
Gross Profit Margin adalah sebagai berikut: 
 

Gross Profit Margin = (Laba Kotor : Penjualan Bersih) x 100% 
 
Net Profit Margin 
Net Profit Margin atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Margin Laba bersih 
merupakan alat pengukur laba bersih yang didapatkan perusahaan per satu satuan mata 
uang penjualan. Selain itu, rasio ini juga mengukur efisiensi produksi, administrasi, 
sampai manajemen pajak. Dari rumus yang didapatkan, bila nilai rasio ini relatif tinggi 
(mendekati 100%, 100% atau lebih dari itu) maka perusahaan dikatakan memiliki 
kemampuan menghasilkan laba yang tinggi. Rumus Net Profit Margin adalah: 
 

Net Profit Margin = (Laba Bersih Setelah Pajak : Penjualan Bersih) x 100% 
 
Return On Investment (ROI) 
 
Return On Investment adalah rasio yang relatif umum yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan sebuah perusahaan ektika akan menghasilkan laba guna menutup 
investasi yang sudah dikeluarkan. Sebagai catatan, penghitungan rasio ini melibatkan 
laba yang merupakan laba bersih setelah pajak (Earning After Tax). Rumus rasio ini: 
 

Return On Investment = (EAT : Investasi) x 100% 
 
Return On Assets (ROA) 
Return On Assets atau Rentabilitas Ekonomis ini merupakan rasio yang menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan semua aktiva 
yang dimilikinya. Laba yang dihasilkan menurut perhitungan rasio ini adalah laba sebelum 
bunga dan pajak atau sering disebut juga EBT. Semakin tinggi nilai rasio yang didapatkan 
maka semakin baik kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba dengan 
memanfaatkan semua aktivanya. Rumus ROA adalah: 
 
 

Return On Assets = (EBT : Total Aktiva) x 100% 
 

 

Rasio Aktivitas 
 
Perputaran Piutang 
Perputaran Piutang adalah rasio untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang yang 
dimiliki suatu perusahaan. Cara mengukurnya adalah dengan menghitung berapa rata-
rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun. Rumus perputaran piutang adalah 
sebagai berikut: 
 

Perputaran Piutang = Penjualan Bersih : Rata-rata Piutang Dagang 
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Dari rumus tersebut, jika nilai rasio perputaran piutang tinggi (lebih dari 1) maka 
artinya perusahaan tersebut memiliki efektivitas pengelolaan piutang yang tinggi 
pula. 
 
Perputaran Persediaan 
Perputaran Persediaan adalah rasio yang juga mencerminkan likuiditas suatu perusahaan 
dengan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan yang dilakukan perusahaan dan juga 
penjualan persediaan yang mereka miliki. Jika hasil perhitungan rasio ini tinggi (biasanya 
akan lebih dari 1), maka perusahaan tersebut diyakini memiliki efektivitas perputaran 
persediaan dan juga kinerja manajemen perusahaan. Rumus rasio ini adalah: 
 

Perputaran Persediaan = Harga Pokok Penjualan : Rata-rata Persediaan 
 

 Perputaran Aktiva Tetap 
Perputaran Aktiva Tetap adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan penjualan yang didasarkan pada aktiva tetap perusahaan. Rasio ini menilai 
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap mereka. Ketika nilai rasionya 
tinggi, perusahaan tersebut direfleksikan memiliki efektivitas proporsi aktiva tetap yang 
tinggi. Rasio ini menjadi sebuah perhitungan yang penting ketika digunakan pada 
perusahaan yang bergerak dalam industri dengan proporsi aktiva tetap tinggi. Rumus 
Perputaran Aktiva Tetap adalah: 
 

Perputaran Aktiva Tetap = Penjualan : Total Aktiva 
 

Perputaran Total Aktiva 
 
 
Perputaran Total Aktiva adalah rasio untuk menghitung efektivitas penggunaan total 
aktiva perusahaan. Jika nilai rasio ini tinggi, maka perusahaan tersebut bisa dinilai 
sebagai perusahaan dengan sistem manajemen yang baik. Namun, ketika nilai rasio ini 
relatif rendah (kurang dari 1 atau mendekati nol) maka perusahaan tersebut bisa dinilai 
memiliki manajemen yang kurang baik, baik dalam strategi, pemasaran, sampai 
pengeluaran untuk investasi. Rumus Perputaran Total Aktiva adalah sebagai berikut: 
 

Perputaran Total Aktiva = Penjualan : Total Aktiva 
 

 
CONTOH SOAL KASUS RASIO DALAM FILE TERPISAH 
 
Berikan contoh perhitungan rasio dan jenisnya sesuai rumjusan dalam materi yg 
dilampirkan 
 

Konsep Laba 

Laba/income/profit :  

 hasil aktivitas operasional 

 pengukuran perubahan nilai 
Laba Akuntansi/ Laba dilaporkan : 

 pengukuran nilai, berdasarkan pengakuan akuntansi atas transaksi operasional 
baik secara basis tunai maupun basis akrual 
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Konsep Laba Ekonomi : 

 Arus kas ditambah perubahan nilai wajar asset 

 laba terdiri dari komponen yang sudah direalisasikan (arus kas) maupun yang 
belum direalisasikan (laba/rugi kepemilikan) 

 mengukur tingkat perubahan nilai pemegang saham 

 indikator komprehensif mengenai perteumbuhan dan perubahan nilai asset 
Laba Permanen/ laba sustainable/laba normalized : 

 rata- rata laba stabil yang ditaksir secara jangka panjang (kemampuan laba terus 
menerus/ sustainable earning power) 

perbedaan dengan laba ekonomi : laba ekonomi (mengukur perubahan nilai perusahaan) 
, laba permanen (proporsi langsung nilai perusahaan) 

 

Konsep Laba Akuntansi 

 Berdasarkan konsep akrual 

 pengukuran mencakup aspek laba ekonomi dan aspek laba permanen 

 Proses utama dalam konsep Laba Akuntansi : pengakuan pendapatan dan 
pengakuan beban 

 
Syarat wajib dalam Pengakuan Pendapatan : 

1. telah/dapat direalisasikan (realized or realizable) 
2. telah dihasilkan (earned) 

 
Penyebab perbedaan Laba Akuntansi vs Laba Ekonomi : 

a. konsep laba alternatif : perbedaan konsep antara konsep laba ekonomi dengan 
konsep laba permanen 

b. biaya historis : pengakuan akuntansi sehubungan dengan metode- metode 
akuntansi (misal dalam persediaan ; FIFO,LIFO) dan pengakuan nilai asset tetap 
yang berpengaruh terhadap pengakuan keuntungan/kerugian nilai asset 

c. basis transaksi 
d. konservatisme 
e. manajemen laba 

 
Komponen dalam Laba Akuntansi : 

1. komponen permanen : laba akuntansi yang permanen/berulang 
2. komponen sementara : laba akuntansi yang tidak permanen/ tidak berulang 
3. komponen tidak relevan dengan nilai : timbul karena distorsi akuntansi , nilai tidak 

memiliki nilai ekonomi 
 
** jelaskan Konsep Laba Akuntansi 
 
 

 

Pendapatan  

 Arus kas yang telah/akan masuk - akibat dari aktivitas operasional perusahaan 
yang masih berlangsung 

Keuntungan 

 arus masuk kas yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi 
dan kejadian yang tidak terkait dengan akivitas usaha perusahaan yang masih 
berlangsung 
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Kriteria Pengakuan Pendapatan 
a. aktivitas transaksi untuk mendapatkan penghasilan telah selesai, tanpa 

dibutuhkan upaya yang signifikan 
b. resiko kepemilikan telah dialihkan ke pembeli 
c. pendapatan dan beban dapat diukur dengan akurasi yang wajar 
d. pengakuan penadpatan berdampak terhadap pertumbuhan asset (kas , piutang 

dan persediaan), dan menurunkan kewajiban (hutang) 
e. bertransaksi dengan pihak independent, bukan dengan pihak yang dapat 

dikendalikan  
f. tidak melibatkan pembatalan (hak untuk retur pendapatan) 

 

Implikasi pengakuan pendapatan terhadap analisis laporan keuangan 

 Analis harus memperhatikan kecenderungan manajemen terhadap laba serta 
pilihan akuntansi yang tersedia.  

 Analisis harus meneliti metode akuntansi untuk memastikan apakah metode 
tersebut mencerminkan realitas ekonomi secara layak 

 

Beban dan Kerugian 
 

• Beban : arus kas keluar yang terjadi atau kas keluar yang akan terjadi atau lokasi 
arus kas keluar masa lampau yang bersal dari aktivitas usaha perusahaan yang 
masih berlangsung. 

• Kerugian : penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas 
sampingan atau insidental perusahaan.  

 

KLASIFIKASI DAN PENGUKURAN LABA 
 

Klasifikasi Catatan Implikasi terhadap Analisis 

Laba 
berulang & 
tdk berulang 

Klasifikasi laba berdasarkaan 
berulang/tidak berulang suatu 
komponen laba 

a. penguluran laba dengan 
menetapkan tujuan analisis 

b. pengukuran laba akuntansi 
dengan distorsi akuntansi  

Laba Operasi 
& non operasi 

Laba Operasi : berasal dari 
aktivitas operasi yang masih 
berlangsung 
Laba Non operasi : laba yang 
berasal dari aktivitas non operasi 

Laba operasi sbg alat ukur 
analisis pengukuran laba 
komprehensif yang independen 
dalam keputusan pendanaan 
perusahaan 

Laba 
Komprehensif 

Hasil dari perhitungan 
penyesuaian laba bersih dengan 
pos kelebihan kotor 

Laba komprehensif pnting bagi 
analisis keuangan karena hasil 
dari perkiraan akuntansi  atas laba 
ekonomi 

 
**** Jelaskan klasifikasi dan pengukuran laba 
 

 

Empat Bentuk Perubahan Akuntansi (menurut standar akuntansi) 
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1 Perubahan Prinsip 
Akuntansi 

Perubahan karena penggantian prinsip akuntansi, 
sehubungan dengan perubahan metode pengakuan 
akuntansi yang berlaku umum 

2 Perubahan Estimasi 
Akuntansi 

Perubahan sehubungan dengan analisa estimasi akuntansi 
pada suatu transaksi (misal pada kasus perubuhan umur 
ekonomis asset) 

3 Perubahan Entitas 
Akuntansi 

Perubahan disebabkan karena perubahan publikasi 
pelaporan awal konsolidasi atau perubahan kebijakan 
konsolidasi terkait anak perusahaan 

4 Koreksi Kesalahan Perubahan karena adanya koreksi kesalahan akuntansi 
(kesalahan perhitungan, kesalahan aplikasi prinsip 
akuntansi, kesalahan pengungkapan informasi) 

 
 

 

ANALISIS ARUS KAS 
 

 Tujuan laporan arus kas : menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas 
keluar untuk satu periode. 

 Laporan ini membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan 
arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 

 
*** berikan contoh analisa rasio 

 
 

Forum AIK#4_ Analisis Kebijakan Akuntansi terhadap Kondisi Keuangan 
Perusahaan 

Menurut Anda, jelaskan analisa rasio keuangan, manfaat dan jenis rasio keaungan 
beserta contoh sederhananya 

Kuis/Latihan Mandiri 

1. jelaskan konsep laba akuntansi 
2. berikan contoh perhitungan rasio dan jenisnya sesuai rumjusan dalam materi yg 

dilampirkan 
3. berikan contoh analisa rasio keuangan 
4. Jelaskan klasifikasi dan pengukuran laba 

 
 

 

Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: ANALISA CASH FLOW 
Definisi Kas 
Laporan arus kas 
Metode Arus Kas 
 
Analisis RASIO KEUANGAN  
Jenis Laporan Keuangan 
Metode Rasio Keuangan 
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ANALISA CASH FLOW 
 
Kas : saldo dari aliran kas masuk dikurangi dengan aliran kas keluar selama periode 
perusahaan beroperasi. Sedangkan arus kas adalah aliran kas masuk dikurangi dengan 
aliran kas keluar dalam satu periode. 
 
Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas melaporkan besarnya kas masuk dan kas keluar selama satu 
periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.  

 menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibelitas keuangan suatu perusahaan. 
Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari laporan arus kas antara lain: 

 

 Seberapa besar kas yang dihasilkan atau digunakan untuk aktivitas operasi 
perusahaan, 

 Belanja apa yang dilakukan dengan menggunakan kas operasi, 

 Bagaimana dividen dibayarkan ketika perusahaan merugi, 

 Darimana sumber kas untuk membayar utang, 

 Berapa besar kenaikan investasi, 

 Darimana sumber kas untuk mendapatkan aset, 

 Mengapa kas lebih rendah ketika pendapatan meningkat, dan 

 Digunakan untuk apa kas yang baru saja diterima dari pembiayaan. 
 

 
Arus kas dilaporkan berdasarkan aktivitas. Ada tiga aktivitas yang jadi fokus dalam laporan 
arus kas: 
1.    Aktivitas Operasi, adalah aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Didalam laporan laba rugi terdapat bagian yang bersifat kas 
seperti pemberian kredit kepada para pelanggan, pembelian persediaan, perolehan 
kredit dari para pemasok. Selain berkaitan dengan laba rugi, aktivitas operasi juga 
berkaitan dengan akun-akun working capital di dalam neraca seperti piutang, 
persediaan, pembayaran di muka, utang usaha, biaya akrual. 

2.  Aktivitas Investasi, adalah aktivitas mendapatkan dan melepas aset non kas yang 
diharapkan dapat menghasilkan pendapatan seperti pembelian dan penjualan PPE 
dan investasi pada sekuritas, termasuk juga pemberian pinjaman dana dan aktivitas 
mengumpulkan pembayarannya. 

 
3.  Aktivitas Pembiayaan, adalah aktivitas menyokong, menarik, dan memelihara dana 

untuk mendukung akitivitas bisnis perusahaan. Termasuk dalam aktivitas pembiayaan 
adalah meminjam dan membayar obligasi dan utang jangka panjang lainnya, 
penerbitan dan penarikan saham, pembayaran dividen. 

 
 

Ada dua jenis metode penyusunan laporan arus kas: 
1.    Metode Tidak Langsung 

Arus kas operasi dihitung dari laba bersih setelah disesuaikan dengan pendapatan dan 
beban yang bersifat non kas. 
 

2.    Metode Langsung 
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Arus kas operasi dihitung dengan cara menghitung secara langsung kas yang masuk 
dan keluar dari aktivitas operasi.  
 
 

Keterbatasan Laporan Arus Kas: 
 Praktek tidak mensyaratkan adanya pemisahan pengungkapan arus kas 

dari extraordinaryitem atau discontinued opeartions. 
 Pendapatan bunga dan dividen yang diterima serta beban bunga yang dibayar 

dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Padahal, bebarapa pengguna 
menganggap bahwa beban bunga adalah aktivitas pembiayaan, dan pendapatan 
bunga dan dividen yang diterima adalah aktivitas investasi. 

 Pajak pendapatan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi sehingga dapat 
menyebabkan distorsi analisis tiga aktivitas secara individual jika baban pajak atau 
manfaat pajak secara signifikan diperlakukan secara tidak tepat. 

  Penghilangan keuntungan atau kerugan sebeum pajak pada penjualan aset atau 
investasi pada aktivitas operasi dapat menyebabkan distorsi analisis aktivitas operasi 
dan aktivitas investasi. 

 
Arus Kas Vs Laba Bersih 
 Laporan laba rugi mencatat pendapatan ketika diperoleh dan beban ketika muncul. 

Laporan laba rugi tidak menunjukkan waktu kapan ada kas keluar dan kas masuk serta 
tidak memperlihatkan efek dari aktivitas operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. 

 Arus kas dari aktivitas operasi memberikan pandangan yang lebih luas terhadap 
aktivitas operasi daripada laba bersih. 

 Pengukuran netto baik pada laba bersih maupun kas memiliki kegunaan yang terbatas 
karena informasi utamanya terletak pada komponen penyusun laba bersih atau arus kas 
bersih. 

 Prinsip akuntansi akrual dalam menentukan laba bersih sangat subjektif karena 
bergantung pada estimasi, penundaan, alokasi, dan penilaian. 

 Arus kas dari operasi adalah alat pendukung untuk informasi laba bersih, tetapi tidak 
dapat menggantikan laba bersih. 

 Arus kas operasi mengecualikan bagian pendapatan dan beban uang tidak 
memmpengaruhi kas. 

 
Dalam melakukan analisis arus kas, para analist harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut: 
  Apakah penggantian aset didanai dari internal atau eksternal? 

 Dari mana sumber pendanaan dari perluasan dan akuisisi bisnis? 
 Apakah Perusahaan tergantung kepada pendanaan eksternal? 

 Apa saja kesempatan dan permintaan investasi perusahaan? 
 Apa saja jenis dan persyaratan dari pendanaan? 
 Apakah kebijakan manejerial sensitif terhadap arus kas? 
Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis laporan arus kas adalah: 
 Dimana manajemen menempatkan sumber dayanya, 
 Dimana perusahaan mengurangi investasi, 
 Dari mana pertambahan kas berasal, 
 Dimana klaim terhadap perusahaan berkurang, 
 Disposisi laba dan investasi  arus kas, 
 Ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. 
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Selain melalui laporan arus kas, analisis arus kas juga dapat dilakukan melalui earning 
before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA). 
Free Cash Flow 
Free cash flow adalah arus kas bersih yang tersedia untuk aktivitas bisis setelah disisihkan 
untuk persyaratan pendanaan dan investasi untuk memelihara kapasitas aset pada masa 
kini. 
 
Rasio Arus Kas 
1. Cash Flow Adequacy Ratio, mengukur kemampuan perusahaan dalam mengahsilkan 

kas yag cukup untuk menutupi pengeluaran capital, investasi pada persediaan, dan 
dividen kas. 

2. Cash Reinvestment Ratio, mengukur persentase investasi pada aset yang 
mencerminkan kas operasi yag ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk 
pengantian aset dan pertumbuhan operasi. 

 
 
 
 
 
DOWNLOAD FREE EBOOK : http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-
cash-flow-analysis.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-cash-flow-analysis.pdf
http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-cash-flow-analysis.pdf
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LAPORAN KEUANGAN : informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan 
perusahaan , pada periode waktu tertentu 
 
JENIS LAPORAN KEUANGAN 
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EBITDA  (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) : untuk 
menganalisis profitabilitas operasi sebuah perusahaan sebelum beban non operasi 
(seperti bunga dan beban lainnya) dan depresiasi serta amortisasi 

Net Operating Working Capital (NOWC) ; nilai bersih modal kerja bersih , merupakan 
pengurangan atas asset lancar terhadap kewajiban lancar (selain bunga) 
 

NOWC = Asset Lancar - Kewajiban lancar (selain bunga) 

 

Total Operating Capital (TOC); mengetahui total modal operasional merupakan 
penjumlahan NOWC dengan nilaimengetahui total modal operasional merupakan 
penjumlahan NOWC dengan nilaisih asset tetap 
 

TOC = NOWC + Net Fix Asset 

 

 
RASIO KEUANGAN : 
Analisa Keuangan >> tujuan : mengetauhi KINERJA KEUANGAN >>> berdarsarkan data-
data keuangan yang berasal dari Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan dibuat agar dapat digunakan suatu kegunaan yang penting adalah 
dalam menganalisis kesehatan ekonomi perusahaan. Menurut Kown ( 2004 ; 107 ) : “ 
Hasil dari menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan berupa angka-
angka dan rasio keuangan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan”. 
Menurut Van Horne ( 2005 : 234) : “Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk 
menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita menghitung berbagai rasio 
karena dengan cara ini kita bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna 
daripada berbagai angka mentahnya sendiri”. 

 

 
 
 

LAPORAN NERACA (BALANCE SHEET)

• informasi keuangan mengenai : Posisi keuangan pada periode tertentu, 
mengenai posisi kekayaan (Asset) , Kewajiban /Hutang (Liability) dan 
Ekuitas (modal, pertumbuhan modal, laba/rugi dari aktivitas operasional)

LAPORAN LABA (RUGI) (INCOME STATEMENT)

• informasi keuangan mengenai : aktivitas operasional dan transaksi 
keuangan dalam periode tertentu, berupa perhitungan Laba atau Rugi dari 
aktivitas pendapatan dan aktivitas pembiayaan dalam period tertentu

LAPORAN ARUS KAS

• informasi keuangan mengenai : posisi dana rill pada periode tertentu. 
dengan klasifikasi penggunaan dan perolehan dana dari : aktivitas 
operasional, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi
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Rasio Finansial 
Rasio Keuangan atau Financial Ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 
menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat 
pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas).  
Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical relationship) 
antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 
Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat 
keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa 
datang.  
Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai 
dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio 
keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. 
Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak 
dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan 
tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan.  
Secara umum rasio keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Metode Pendekatan Analisis Rasio Keuangan 
Pendekatan Lintas Seksi (Cross Sectional Approach). Yaitu cara mengevaluasi dengan 
jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 
lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Dengan cara ini dapat diketahui apakah 
perusahaan yang bersangkutan berada di atas, berada pada rata-rata, atau berada 
dibawah rata-rata industri. 
Pendekatan Runtut Waktu (Time Series Analysis) Yaitu cara mengevaluasi dengan jalan 
membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. 
Dengan membandingkan antara rasio-rasio yang dicapai saat ini dengan rasio-rasio dimasa 
lalu yang dapat memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau 
kemunduran. Perkembangan perusahaan terlihat pada kecenderungan ''(trend)'' dari tahun 
ke tahunnya, dan dengan melihat perkembangan ini perusahaan akan dapat membuat 
rencana untuk masa depannya. 
Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 
>> Rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara 
penafsirannya dan bahkan dapat dimanipulasi. 
>> Kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa perusahaan 
tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. 
Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya satu dari dua hal ini dipenuhi  
1)Adanya perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat risiko yang 
hampir sama;  
2)Adanya analisis kecenderungan (trend) dari setiap rasio pada tahun – tahun sebelumnya. 
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NERACA 
 
Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi 
keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca umumnya mencakup pos-
pos berikut: 
 
Neraca atau laporan posisi keuangan(bahasa Inggris: balance sheet atau statement of 
financial position) adalah bagian dari laporan keuangansuatu entitas yang dihasilkan pada 
suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir 
periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang 
dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut: 
aset = liabilitas + ekuitas 
Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan 
sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode 
akuntansi (triwulanan, caturwulanan, atau tahunan). 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_(akuntansi) 
 

 
 
Neraca merupakan laporan keuangan yang disajikan untuk menunjukkan kondisi 
keuangan perusahaan yang meliputi kekayaan (Asset) dan sumber perolehannya dari 
hutang atau kewajiban (Liability) dan modal (Equity). 
Neraca (balance sheet) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang 
disusun secara sistematis dan cronologis tentang kekayaan suatu perusahaan pada 
periode tertentu (menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode 
tertentu).[1] 
       
Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal yang dihubungkan 
dengan persamaan berikut: 
 
A k t i v a = K e w a j i b a n + M o d a l 
 
Neraca dibuat pada waktu tertentu artinya menunjukkan kondisi keuangan pada 
perusahaan pada tanggal tertentu bisa pada posisi harian, akhir minggu, akhir bulan 
bahkan akhir tahun. Biasanya neraca ini dilaporkan pada akhir tahun. 
Salah satu tujuan pelaporan keuangan biasanya dikatakan untuk membantu investor 
kriditur, dan pihak-pihak lain menaksir besar, waktu (timing), serta tingkat ketidakpastian 
aliran kas suatu perusahaan atau entitas. Tujuan yang lebih pesifik adalah untuk 
memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan modal sendiri dari 
suatu entitas atau perusahaan. Informasi tersebut diringkas dalam neraca. Neraca 
dengan demikian meringkaskan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 
Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (aset), kewajiban ekonomis (hutang), modal 
saham dan hubungan antar item tersebut. 
 

 

Rasio Asset 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Triwulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Caturwulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_(akuntansi)
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=905523611192858051#_ftn1
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Berikut adalah empat rasio keuangan yang dapat dihitung dari sebuah neraca: 
 
1. Rasio Lancar 
Rasio lancar (current ratio) atau rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah ukuran kekuatan 
keuangan. Berapa kali jumlah aset lancar melebihi kewajiban lancar mencerminkan 
solvabilitas bisnis Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio lancar: 
Rasio Lancar = Total Aset Lancar / Jumlah Kewajiban Lancar 
Rasio lancar menjawab pertanyaan, “Apakah bisnis Anda memiliki aset yang cukup saat 
ini untuk memenuhi jadwal pembayaran kewajiban lancar yang jatuh tempo? Angka 2 
untuk rasio lancar biasanya dianggap ideal. Namun tentu saja kecukupan rasio lancar 
tergantung pada sifat usaha dan karakter dari aset lancar dan kewajiban lancar. Meskipun 
biasanya jumlah utang yang jatuh tempo relatif pasti, jumlah aset biasanya tidak 
sedemikian pasti. Kualitas piutang atau nilai tunai dari persediaan, misalnya, bisa tidak 
pasti. 
Rasio lancar dapat ditingkatkan dengan meningkatkan aset lancar atau menurunkan 
kewajiban lancar, antara lain dengan cara: 
 Membayar utang. 
 Mendapatkan pinjaman jangka panjang (utang dengan jangka waktu lebih dari satu 

tahun). 
 Menjual aset tetap. 
 Menempatkan kembali laba usaha ke dalam bisnis. 

 
Rasio lancar yang terlalu tinggi mungkin berarti bahwa kas tidak dimanfaatkan secara 
optimal. Artinya, uang tunai yang ada mungkin lebih baik diinvestasikan ke dalam 
peralatan atau aset produktif lainnya. 
 
2. Rasio Cepat 
Rasio cepat (quick ratio) atau juga disebut rasio “tes asam” (acid test ratio). Ini adalah 
ukuran likuiditas perusahaan. Rasio cepat hanya menghitung aset lancar perusahaan 
yang paling likuid dan membaginya dengan kewajiban lancar. Berikut adalah rumus untuk 
rasio cepat: 
 
Rasio cepat = (Aset Lancar – Persediaan) / Kewajiban Lancar 
Aset yang dianggap aset “cepat” adalah uang tunai, saham dan obligasi, dan piutang 
(semua aset lancar dalam neraca, kecuali persediaan). Rasio cepat mencerminkan 
kemampuan suatu bisnis dalam memenuhi kewajibannya jika kondisi buruk terjadi. 
Umumnya, rasio cepat antara 0,50 dan 1 dianggap memuaskan asalkan kualitas piutang 
tidak buruk 
 
 

 

DEFINISI OBLIGASI 
 
• Obligasi adalah kontrak jangka panjang dimana peminjam setuju untuk melakukan 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman, pada tanggal tertentu kepada pemegang 
obligasi.  

• Jenis utang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang yang dikeluarkan 
peminjamn, berjanji membayar kepada pemegangnya, pembayaran dengan nilai 
bunga tetap setiap tahun 
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Sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek :  
1. saham (yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan)  
2. obligasi (yang menunjukkan surat tanda hutang dari emiten yang menerbitkan 

sekuritas tersebut). 
 

Jenis obligasi  
1. obligasi yang menawarkan bunga (coupon) tetap selama jangka waktu obligasi 

tersebut. obligasi yang menawarkan suku bunga mengambang (floating rate). 
Biasanya ditawarkan sebesar presentase tertentu diatas suku bunga deposito.  

2. obligasi dengan tingkat bunga nol (zero coupon bonds atau pure discount bonds). 
Obligasi ini dijual dengan diskon pada awal periode, dan kemudian dilunasi penuh 
sesuai dengan nilai nominal pada akhir periode.  

3. obligasi yang bisa diubah menjadi saham. Obligasi ini diebut obligasi konversi. 
Obligasi jenis ini mungkin saja dikombinasikan dengan tipe zero coupon. 

 

 

ANALISA OBLIGASI 
 
Definisi 
Obligasi (bond = B) adalah surat hutang yang diterbitkan atau dijual oleh sebuah 
perusahaan atau pemerintah pada saat meminjam uang dari masyarakat untuk jangka 
waktu panjang. 
Nilai nominal (par value / face value = F) adalah jumlah pokok obligasi yang akan dibayar 
pada saat obligasi jatuh tempo. 
Kupon ( C ) adalah nilai pembayaran bunga yang dinyatakan atas obligasi. 
Tarif Kupon (coupon rate = r ) adalah nilai kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal 
obligasi. Tarif kupon ini setara dengan tingkat suku bunga untuk pinjaman di bank. 
Tanggal Jatuh Tempo (maturity date) adalah tanggal tertentu yang digunakan untuk 
pembayaran pokok (nilai nominal) obligasi. 
Hasil Sampai Jatuh Tempo (Yield to Maturity / YTM) adalah tingkat pengembalian (hasil) 
yang diharapkan pasar atas obligasi. 
 
Persamaan untuk menghitung Harga Obligasi 
Harga Obligasi = C x PVIFa + FV x PFIF 
C = nilai kupon 
PVIFa = [ 1 – (1+r)^(-t) ] / r 
PVIF = 1/(1+r)t^t = (1+r)^(-t) 
r = tarif kupon 
t = banyaknya periode pembayaran kupon 
FV = face value = nilai nominal obligasi 
 
Contoh : 
Obligasi yang bernilai nominal Rp 10 juta dengan tarif kupon 14% setahun. Kupon 
dibayarkan setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dan 
memiliki YTM 16%. Hitunglah harga obligasinya. 
1 tahun = 2 periode pembayaran kupon, sehingga t = 7 tahun x 2 periode / tahun = 14 
periode 
R per periode = 14% /2 = 7% per periode ( 1 periode = 1 semester) 
YTM per periode = 16%/2 = 8% per periode. 
Kupon per periode = 7% x Rp 10 juta = Rp 700.000 
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PVIFa =  [1 – (1+8%)^(-14)] / 8% = 8,244236983 
PVIF   = (1+8%) ^ (-14) = 0,340461041 
Harga Obligasi (B) = Rp 700.000 x 8,244236983 + Rp 10.000.000 x 0,340461041 = Rp 
9.175.576,30 
 
Menghitung Nilai Obligasi dan Perubahan Suku Bunga 
Harga Obligasi (Bond Value) = Nilai Sekarang Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal 
Nilai Sekarang Kupon = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon 
Pada saat tingkat suku bunga naik, nilai sekarang akan turun demikian juga dengan nilai 
obligasi yang akan turun bila tingkat suku bunga naik dan sebaliknya. 
 
Menghitung Nilai Obligasi Diskon dengan Kupon Tahunan 
Misal sebuah obligasi dengan tarif kupon 10% dan kupon dibayar tahunan. Nilai nominalnya 
Rp 10 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun kemudian. Dengan YTM 11%, berapa nilai obligasi 
tersebut? 
Nilai Kupon = tarif kupon x nilai nominal = 10%  x Rp 10 juta = Rp 1 juta. 
Nilai Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal 
Nilai Sekarang Anuitas = [1-(1+r)^(-t)] / r 
R = YTM = 11% 
T = 5 periode                     
Faktor Bunga Nilai Sekarang Anuitas = PVIFa (11%,5) = [ 1 – (1+11%)^(-5)] / 11% = 
3,695897018 
Faktor Nilai Sekarang =  PVIF (11%,5) = (1+11%)^(-5) = 0,593451328 
Nilai Kupon = 10% x Rp 10 juta = Rp 1 juta 
Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal 
                              = Rp 1 juta x 3,695897018 + Rp 10 juta x 3,695897018 
                               = Rp 9.630.410,298 
 
Menghitung nilai Obligasi Premium dengan Kupon Tahunan 
Obligasi premium adalah obligasi yang nilainya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. 
Contoh : anda sedang mereview suatu obligasi yang memberikan kupon tahunan sebesar 
10% dengan nilai nominal Rp 10 juta. Obligasi tersebut jatuh tempo 20 tahun dan YTM nya 
8%. Berapa nilai obligasi tersebut? 
Faktor Bunga Nilai Sekarang Anuitas = PVIFa (8%,20) = [ 1 – (1+8%)^(-20)] / 8% = 
9,818147407 
Faktor Nilai Sekarang =  PVIF (8%,20) = (1+8%)^(-20) = 0,214548207 
Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal 
                              = Rp 1 juta x 9,818147407+ Rp 10 juta x 0,214548207 
                               = Rp 11.963.629,48 
 
Hubungan grafis antara harga obligasi dan YTM 
 
Dari grafik di atas terlihat bahwa semakin besar YTM, maka nilai obligasi semakin kecil. 
 
Harga Obligasi : hubungan antara Tarif Kupon dengan YTM 
Jika YTM = tarif kupon, maka nilai nominal obligasi = harga obligasi 
Jika YTM > tarif kupon, maka nilai nominal obligasi > harga obligasi 
Hal ini mengingat nilai diskonto nya menyebabkan hasil (tingkat pengembalian) obligasi 
lebih tinggi dari tarif kupon. 
Obligasi yang harganya di bawah nilai nominal disebut obligasi diskon. 
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Jika YTM < tarif kupon, maka nilai nominal obligasi <. harga obligasi 
Tarif kupon yang lebih tinggi menyebabkan harga obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. 
Obligasi yang harganya di atas nilai nominal disebut obligasi premium. 
 
Resiko Tingkat Suku Bunga 
Resiko tingkat suku bunga adalah resiko yang timbul bagi pemegang obligasi karena 
adanya perubahan tingkat suku bunga. Terbagi atas 2 : 

1.       Resiko Harga yakni perubahan harga obligasi yang timbul karena perubahan tingkat 
suku bunga. 

-          Obligasi jangka panjang memiliki resiko harga yang lebih besar dibanding obligasi 
jangka pendek. 

-          Obligasi dengan tarif kupon yang rendah lebih besar resiko harganya dibanding 
obligasi  tarif kupon yang tinggi. 

-          Resiko harga semakin besar saat YTM nya rendah dibanding YTM yang tinggi (lihat 
Hubungan grafis antara harga obligasi dan YTM) 

2.       Resiko Tingkat Investasi Kembali yakni ketidakpastian yang timbul atas tingkat hasil saat 
arus kas yang diterima diinvestasikan kembali. 

-          Obligasi jangka pendek memiliki resiko tingkat investasi kembali yang lebih besar 
dibanding obligasi jangka panjang. 

-          Obligasi dengan tarif kupon yang tinggi lebih beresiko dalam hal diinvestasikan kembali 
dibanding obligasi dengan tarif kupon yang rendah. 
 
Menghitung Hasil Oblligasi (Yield to Maturity) 
Yield to Maturity (YTM) adalah tingkat bunga yang berlaku pada harga obligasi saat ini. 
Untuk menghitung besarnya YTM perlu digunakan metode coba-coba (trial and error) dan 
sama prosesnya seperti menghitung “r” dalam suatu perhitungan anuitas. 
 
YTM dengan kupon tahunan 
Misalnya suatu obligasi dengan kupon tahunan sebesar 10%, jatuh tempo 15 tahun dan 
nilai nominal Rp 10.000.000. Harga obligasi tersebut sekarang Rp 9.280.900 Berapakah 
YTM nya? 
Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal 
B = Rp 1 juta x PVIFa + Rp 10 juta x PVIF = Rp 9.280.900 
Karena harga obligasi lebih rendah dibanding nilai nominalnya, berarti ini adalah obligasi 
diskon dimana YTM nya lebih besar daripada 10% 
Misalkan r1 = 10% maka B1 = 10.000.000 – 9.280.900 =  643.072 
                 R2 = 12% maka B2 =  8.637.827  - 9.280.900  =-719.100 
                            2%                      1.362.172 
YTM = 10% + 643.072 / 1.362.172 x 2% = 10,94% 
Atau    12% - 719.100 / 1.362.172 x 2% = 10,94% 
Berarti YTM = 10,94%. 
 
YTM dengan Kupon Semesteran 
Misalkan sebuah obligasi dengan tarif kupon 10% dan kupon dibayar setengah tahunan 
(per semester). Nilai nominal Obligasi tersebut Rp 10 juta, dengan umur ekonomis 20 tahun 
dan dijual dengan harga Rp 11.979.300. Hitung YTM nya. 
Karena harga obligasi lebih tinggi dibanding nilai nominalnya, berarti ini adalah obligasi 
premium di mana YTM nya lebih kecil daripada tarif kupon (10%). 
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Kupon semesteran artinya obligasi ini membayar kupon setiap semester (enam bulan 
sekali) alias setahun 2 kali bayar kupon. Hal ini lumrah untuk obligasi di Amerika. Berarti 1 
periode = 1 semester. 
Jumlah periode pembayaran kupon obligasi tersebut = 20 tahun x 2 periode / tahun = 40 
periode. 
Tarif kupon per periode = 10% / 2 = 5% 
Kupon = 5% x Rp 10 juta = Rp 500.000 / semester 
B = Rp 500.000 juta x PVIFa + Rp 10 juta x PVIF = Rp 11.979.300 
Misalkan r1 =    5% maka B1 = 10.000.000 – 11.979.300 = -1.979.300 
                 R2 =   3% maka B2 = 14.622.954,-  11.979.300=   2.643.654 
                            2%                       4.622.954 
YTM = 3% + 2.643.654 / 4.622.954 x 2% = 4,14% / semester 
Atau    5% - 1.979.300 / 4.622.954 x 2% = 4,14% / semester 
Berarti YTM = 4,14% x 2 = 8,28% setahun 
Dengan perhitungan yang lebih teliti (tanpa pembulatan) diperoleh YTM = 8% 
 
Current Yield vs. Yield to Maturity 
Current Yield = kupon tahunan / harga obligasi 
Yield to maturity = current yield + capital gains yield 
Misal : obligasi dengan tarif kupon 10% dibayarkan tiap semester. Nilai nominal Rp 10 juta, 
umur ekonomis 20 tahun dengan harga obligasi Rp 11.979.300. 
Kupon setahun = 10% x Rp 10 juta = Rp 1 juta. 
Current Yield = Rp 1 juta / Rp 11.979.300 = 0,0835 = 8,35% 
Harga tahun pertama (asumsi YTM tidak berubah) = Rp 11.936.800 
Capital gain yield = (RP 11.936.800 – Rp 11.979.300) / Rp 1.1979.300 = -0,0035 = - 0,35% 
 

 
 

 DEFINISI ANALISIS PROSPEKTIF 

 Analisis prospektif tersiri dari peramalan/prediksi serta penilaian perusahaan yang 
keduanya mencerminkan pendekatan atas ringkasan analis mengenai prospek 
masa depan 

 Penilaian merupakan proses konversi suatu peramalan menjadi estimasi nilai 
perusahaan. 

 

TEKNIK PERAMALAN 

 Cara terbaik untuk meramalkan kinerja masa depan adalah dengan membuat 
peramalan secara komprehensif, yaitu dengan membuat peramalan laba, arus 
kas serta neraca 

 Pendekatan paling praktis untuk membuat peramalan laporan keuangan suatu 
perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan ringkas, dibandingkan 
dengan melihat laporan keuangan lengkap yang disajikan perusahaan 

 Untuk membuat peramalan laporan laba rugi ringkas, diperlukan asumsi mengenai 
penjualan pada periode berikutnya. Juga diperlukan asumsi mengenai marjin 
NOPAT, tingkat bunga atas utang, dan tarif pajak. 

 Untuk membuat peramalan neraca pada akhir periode berjalan dibutuhkan asumsi 
tambahan rasio modal kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan, rasio 
aktiva jangka panjang operasi terhadap penjualan tahun dePan, rasio utang bersih 
terhadap modal. 
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Pertumbuhan Laba 

 Rata2 pertumbuhan laba dengan proses penaksiran laba secara acak dengan 
kecendrungan tertentu 

 Laba tahun sebelumnya sebagai salah satu dasar mengestimasi pertumbuhan 
laba 

 Trend laba jangka panjang  cenderung mendekati nilai rata2 laba historis , dengan 
memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan laba 

 

Pertumbuhan Pengembalian atas Ekuitas (ROE = return of equity) 
Pertumbuhan laba historis , tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ROE 
dengan penjelasan sbb : 

1. ROE yang sangat tinggi (rendah) cenderung akan mengalami penurunan laba 
2. ROE yang lebih tinggi ; cenderung dapat mengembangkan tingkat investasinya 

Tingkat pengembalian investasi ; tidak secepat pertumbuhan laba ; sehingga nilai ROE 
cenderung menurun 

 

Perubahan Komponen ROE 
 
ROE = ROA operasi + (ROA Operasi - beban bunga setelah pajak) + Leverage bersih 
ROE = Margin NOPAT +  Perputaran Aktiva Operasi + Leverage bersih 
 
Dipengaruhi oleh faktor : 

1. Perputaran aktiva operasi ; adanya faktor tekhnologi 
2. pengungkit keungan bersih cederung stabil ; krn kebijakan manajemen modal 

kerja yang tidak berubah 
3. Pengaruh margin NOPAT dan selisih ROA 

 

ANALISIS SENSITIVITAS 

 Mempertimbankan sensitivitas estimasi asumsi (pertumbuhan penjualan, margin 
laba dan penggunaan aktiva) 

 Mempertimbangkan faktor ketidakpastian yang dapat mempengaruhi estimasi 
asumsi 

 Mempertimbangkan pola historis kinerja keuangan perusahaan, perubahan kondisi 
industri dan perubahan strategi kompetitif perusahaan 

 

PERAMALAN MUSIMAN DAN INTERN 

 analisa atas perubahan / perilaku musiman (periodikal) terhadap kinerja keuangan  
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MENGHITUNG NILAI PERUSAHAAN 
Metode Penilaian Perusahaan 
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PERBANDINGAN METODE PENILAIAN  
Perbedaan penting dalam penilaian perusahaan : 

1. Mengarahkan analisis pada masalah yang berbeda 
2. Membutuhkan struktur analisis penilaian yang berbeda 
3. Memberikan implikasi yang berbeda pada estimasi nilai akhir  

 
 

 

Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: ANALISIS LIABILITAS 
ANALISIS EKUITAS 
ANALISIS KREDIT DAN PREDIKSI KESULITAN  
KEUANGAN (AKPKK) 
Pengertian Liabilitas dan Shareholder equity 
Pengertian current liabilities 
Analisa analisa ekuitas 

 
 

ANALISIS LIABILITAS 
 
Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan 
yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan 
dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Contoh liabilitas adalah uang yang 
dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang 
belum dibayarkan ke negara. 
Istilah liabilitas diadopsi dari bahasa Inggris liability untuk menggantikan istilah 
sebelumnya, kewajiban. Kini kata kewajiban digunakan untuk merujuk pada istilah bahasa 
Inggris obligation. 
Liabilitas dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utang
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_(akuntansi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Saldo_normal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(akuntansi)
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1. Liabilitas jangka pendek - liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam 
jangka pendek (satu tahun atau kurang). Biasanya terdiri dari utang pembayaran 
(hutang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya), pendapatan ditangguhkan, bagian 
dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka 
pendek (misalnya dari pembelian peralatan), dan lain-lain. 

2. Liabilitas jangka panjang - liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode 
akuntansi (lebih dari satu tahun). Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, 
obligasi pensiun, dan lain-lain. 

 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas 
 
Kewajiban (Liability) 
 
Kewajiban terbagi  atas 2 yaitu : 
1)      Kewajiban lancar 
Kewajiban lancar disebut juga dengan kewajiban jangka pendek. Yang merupakan 
seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang akan dibayarkan dalam jangka 
waktu 1 tahun kedepan. 
Komponen kewajiban lancar diantaranya adalah : 
 Utang dagang, yaitu utang yang muncul dari adanya transaksi bisnis dalam 

perusahaan yaitu pembelian non tunai dari supplier. 
 Utang bank jangka pendek, yaitu utang perusahaan kepada bank berjangka waktu 

maksimal 1 tahun. 
 Utang pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan. 
 Biaya yang masih harus dibayar, yaitu pengeluaran yang telah diakui sebagai biaya 

tetapi belum dibayar tunai. 
 Penerimaan uang muka, yaitu uang tunai yang diterima perusahaan dari 

pelanggannya, seperti panjar penjualan barang. 
2)      Kewajiban jangka panjang 
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayarkan ddalam jangka 
waktu lebih dari 1 tahun. 
Komponem-komponem kewajiban jangka panjang meliputi: 
 Utang bank, yaitu uttang bank jangka panjang yang telah dikurangi CPLTD yang mana 

itu merupakan utang bank jangka panjang yang harus dibayar untuk 1 tahun kedepan. 
 Utang obligasi, yaitu utang perusahaan sehubungan adanya penerbitan surat hutang 

(obligasi) perusahaan 
 
 

 

ANALISIS EKUITAS 
Analisis penilaian ekuitas untuk menghitung nilai perusahaan.  
memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. 
 
aktivitas analisis ekuitas  
menyusun laba dan komponen laba sehinggga dapat memisahakan elemen yang stabil, 
normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tentu, tidak biasa dan tidak berulang. 
 
Informasi mengenai Daya Tahan Laba 
informasi yang relevan dan andal yaitu: 
1.      Laporan laba rugi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas_jangka_pendek
https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas_jangka_panjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
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2.      Laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan 
3.      Management Discussion and Analysis 
 
PENILAIAN EKUITAS BERBASIS LABA 
Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. 
Karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. 
Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto 
arus kas (discounted cash flow – DCF). Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan 
dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu 
didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. 
 
Hubungan Antara Harga Saham dengan Data Akuntansi 
Sangat penting profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan 
menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas 
ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba 
serta kekuatan laba perusahaan. 
 
Perkalian Penilaian Dasar 
Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio ‘harga terhadap nilai 
buku’(price to book- PB) dan rasio ‘harga terhadap laba’(price to earnig- PE). Melalui 
perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita 
dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik. Untuk perusahaan yang 
sahamnnya tidak diperdagangkan secara aktif,rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat 
untuk mengestimasi nilai ekuitas. 
 
Rasio Harga terhadap Nilai Buku 
Rasio harga terhadap nilai buku (price to book-PB ratio) dihitung sebagai berikut: 

Nilai pasar ekuitas / Nilai buku ekuitas 
Penghitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman penting. Jika pertumbuhan nilai buku 
meningkat, maka rasio PB meningkat. Selain itu ketika biaya (resiko) modal ekuitas, k, 
meningkat, rasio PB turun. Perhatikan bahwa rasio PB tidak sama dengan satu jika pasar 
mengharapkan laba abnormal (baik positif maupun negatif) di masa depan. Jika nilai 
sekarang laba masa depan yang abnormal positif (negatif), maka rasio PB akan lebih besar 
(lebih kecil) dari 1. 
 
Rasio Harga terhadap Laba 
Rasio harga terhadap laba (price to earning-PE ratio) dihitung sebagai berikut: 

Nilai pasar ekuitas / Laba bersih 
Persamaan ini memberikan dua pemahaman penting : 
1.      Rasio PE berhubungan terbalik dengan biaya modal,yaitu rasio ini lebih rendah (lebih 
tinggi) untuk biaya modal ekuitas yang lebih tinggi (lebih rendah). 
2.      Rasio PE berhubungan positif dengan taksiran pertumbuhan laba per saham relatif 
terhadap pertumbuhan normal. Rasio PE tidak terkait dengan tingkat laba absolute (apakah 
laba per saham tinggi atau rendah), hanya memperlihatkan tingkat dimana laba per saham 
diharapkan meningkat relatif terhadap taksiran pertumbuhan. 
 
KEKUATAN LABA DAN PERAMALAN UNTUK TUJUAN PENILAIAN 
Kekuatan Laba 
Kekuatan Laba (earning power) mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan 
akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba di akui sebagai 
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faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilain berbasis akuntansi mencakup 
kapitalisasi kekuatan laba, dimana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau 
penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko dan pengembalian masa 
depan. 
 
v  Mengukur Kekuatan Laba 
Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan 
digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Meskipun penilaian berorientasi masa depan, 
kita harus mengakui relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk 
mengestimasi kinerja masa depan. Laba periode akhir yang melampaui siklus usaha 
mencerminkan kinerja operasional aktual dan memberikan kita suatu perspektif atas 
aktivitas operasi dimana kita dapat mengestimasi kinerja masa depan. 
 
v  Rentang Waktu kekuatan Laba 
Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba 
rata-rata (kumulatif) selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-
rata umumnya adalah 5 tahun (biasanya hingga 10 tahun). Perpanjangan periode ini 
mengurangi distorsi, ketidakteraturan, dan dampak sementara lainnya yang mengurangi 
relevansi laba satu tahun. Perhitungan laba lima tahun sering kali menekankan pengalaman 
terakhir sekaligus menghindar kinerja yang tidak relevan. 
 
v  Menyesuaikan Laba per Saham 
Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos 
pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. 
Masalahnya adalah pada tahun yang mana kita menempatkan pose tersebut saat 
menghitung kekuatan laba. Pada kasus tertentu analisis laba kita mungkin terbatas pada 
jangka pendek, pos-pos pada serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih terkait 
pada periode sebelumnya. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, setiap pos harus 
disesuaikan terhadap dampak pajak dengan menggunakan tarif pajak perusahaan kecuali 
jika terdapat tarif pajak tertentu. Seluruh pos juga harus dibagi dengan jumlah saham yang 
digunakan untuk menghitung laba per saham. 
 

 

Resume Buku  : Yanavi Bachtiar 

 

 
 
Rasio Pelunasan Arus Dana (fund flows coverage ratio) : analisa kemampuan kreditor 
dalam pengelolaan arus dana , dimana adanya margin tingkat aman calon peminjam atas 
kemampuan dananya dalam pembayaran hutang (nilai rasio diatas 1) 
 

 

PREDIKSI KESULITAN KEUANGAN DAN  PEMULIHAN PERUSAHAAN 
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Tujuan utama Analisis Kredit:  menilaia kemungkinan perusahaan dalam mengelola 
pembayaran hutang, kemampuan pemenuhan kewajiban , resiko atas kegagalan 
pelunasan hutang 
 
Prediksi Kebangkrutan dalam 1 tahun : 
 

 
 
 

 

Altman Z-Score 
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Modul tambahan :  

sumber : Financial Ratios and Credit Risk: The Selection of Financial Ratio Covenants in 
Debt Contracts Peter R. W. Demerjian* Stephen M. Ross School of Business University of 
Michigan January 11, 2007 
 
Link : file:///C:/Users/accounting.manager/Downloads/Demerjian_Financial.pdf 

 

Pembahasan & Sub 
Pembahasan 

: ANALISIS KINERJA KEUANGAN 
Hubungan Analisis Rasio Arus Kas dengan Kinerja 
Perusahaan 
KOMUNIKASI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 
(KTKP) 

 
 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN 
 

 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 
suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut (Munawir 1995).  
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 Dahlan (2008), Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses pencatatan, 
yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
selama tahun buku bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari 
berbagai sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur 
penjualan, laporan bank dan sebagainya. Laporan keuangan diharapkan disajikan 
secara layak, jelas, dan lengkap, yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan 
ekonomi mengenai eksistensi dan operasi perusahaan tersebut 

 Sucipto (2003) ; kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 
dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 
laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan 
perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.  

 Astuti (2004), Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang 
dipergunakan yaitu : Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), Rasio Solvabilitas (Leverage), 
dan Rasio Rentabilitas 

 

 

Hubungan Analisis Rasio Arus Kas dengan Kinerja Perusahaan 
 Tingkat kesehatan ; Performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan 

keuangan perusahaan tersebut. (keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai 
perusahaan selama periode tertent).  

 Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau 
analisis terhadap laporan keuangan.  

 

laporan keuangan kita dapat menggunakan beberapa alat untuk mengubah bentuk 
laporan keuangan kedalam format yang lebih mudah untuk diinterpretasikan sehingga 
dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan dan kinerjanya, salah satu alat penting 
yang dipakai adalah ratio financial statement. 
 
 “Informasi yang muncul dalam laporan keuangan dipakai dalam berbagai cara oleh 

beraneka ragam individu dan entitas. Kalangan investor dan kreditor memakainya 
untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memprediksi jumlah dan penentuan 
waktu arus kas dimasa yang akan datang (yakni dividen dan bunga) yang berkaitan 
dengan investasi mereka. Mereka juga memakai informasi keuangan untuk 
mempengaruhi dan memantau aktivitas-aktivitas manajemen. Simamora (2000;515) 

 
 “Berbagai teknik analisis digunakan pada analisis laporan keuangan untuk 

menekankan pentingnya suatu data yang disajikan (secara relatif dan komparatif), 
dan untuk mengevaluasi posisi perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan 
suatu proses penuh pertimbangan (judgement process). Salah satu tujuan utamanya 
adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok (turning point) pada 
trend, jumlah dan hubungan; dan alasan-alasan perubahan-perubahan tersebut. 
Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal (early 
warning signal) terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu 
perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman 
dan penggunaan alat-alat analitis.” Prastowo (2002;59) 

 
 “Various tools and techniques are used by the financial statement analyst in order to 

convert financial staement data into formats that facilitate the evaluation of the firm’s 
financial condition and performance, both over time and in comparison with industry 
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competitors. These include ratio financial statements, which express each account 
as a percentage from their dominant account.” Fraser (2001;158) 

 
 

 

Kinerja keuangan perusahaan : 
 
1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari kinerja 

tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan cara 
melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. 

2. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan untuk membantu mereka dalam proses 
pengambilan keputusan. 

3. Dari  hasil  analisis  terhadap  kinerja  perusahaan  maka  dapat  membantu 
manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan di 
masa yang akan datang. 

 

 

 
Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang dipergunakan yaitu : Rasio 
 
Likuiditas (Liquidity Ratio), Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Rentabilitas. 
 
1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 
 

Likuiditas menurut Mardiyanto (2009;54) ialah : “mengukur kemampuan perusahaan 
untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi 
bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan”. 
 
Menurut Harahap (2010:  301) ”Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan
 perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, 
rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva 
lancar dan hutang lancar.” Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas 
perusahaan yaitu rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas. 
 
 

a. Current Ratio (Rasio Lancar) Merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 
mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini 
menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva 
yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo 
utang,  
 
Current Ratio rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. 
Sebaliknya suatu perusahaan yang current rationya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena 
menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi 
kemampuan laba perusahaan. Current Ratio dapat dihitung dengan rumus : 
 

Current Ratio  = 

 Aktiva Lancar  

X 100% Kewajiban Lancar 
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Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. 
Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi 
kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 2:1 
atau 200% berarti 2 aktiva lancer mampu menutupi 1 hutang lancar. Artinya, dengan hasil 
rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada dititik aman dalam jangka pendek. 
 
 

 

Quick Ratio (Rasio Cepat) 
 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang likuid. Quick 
Ratio dapat dihitung dengan rumus : Quick Ratio = 

Aktiva Lancar - 
Persediaan 

X 100% 
Kewajiban Lancar   

 
 
Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 
utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga Acid Test Ratio. 
Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1 

 

Cash Ratio (Rasio Kas) 
 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang tersimpan di 
bank. Cash Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

Cash + Efek 
Cash Ratio = Kewajiban Lancar  x 100 % 

 
 

 

 
Rasio Solvabilitas 
 
Rasio Solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban atau utang jangka panjang. Apabila suatu perusahaan mempunyai 
kekayaan lebih besar dari pada seluruh hutang-hutangnya, maka dengan sendirinya 
perusahaan dalam keadaan 
 
solvable, tetapi sebaliknya jumlah kekayaannya lebih kecil dari pada seluruh hutang-
hutangnya bila diliquidit. 
 

Adapun Rasio yang tergabung dalam Ratio Leverage adalah: 
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a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas), merupakan 
perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan 
dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, untuk memenuhi seluruh 
kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Total huitang / Ekuitas PEmegang Saham) x 100% 
 
 

b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva) 
 

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka 
panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan beberapa 
bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat 
dihitung dengan rumus : 

 
Total  Debt  to  Total  Asset  Ratio  = 

 
Total Hutang 

 
Total Aktiva    

 
 
 

3. Rasio Rentabilitas 
 

Rasio ini disebut juga sebagai Ratio Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan 

 
profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva 
atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam rasio ini. 

 
a. Gross Profit Margin (Margin laba kotor) 

 
 
 
 
 
 

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan 
harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor 
yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

 
Gross Profit Margin =  

 Laba Kotor  

X 100% 
Penjualan Bersih   

 
 
b. Return on Equity (ROE) 
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Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh 
pemegang saham, bagi saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung 
dengan rumus : 

 

ROE 
= 

 Laba Setelah Pajak 

X 100 % 
 

Ekuitas Pemegang 
Saham 

 
c. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 
 

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih 
sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjulan. Dan rumus untuk mencari rasio 
ini adalah : 

 
Net Profit Margin = 
Laba Setelah Pajak x 100% 

Penjualan Bersih 
 

 
KOMUNIKASI ANALISA KEUANGAN 

SARANA KOMUNIKASI LAINNYA 

 Adanya kelemahan standar Akuntandi , Auditing dan Pengawasan Manajemen, 
permasalahan kredibilitas ; Perlunya sarana komunikasi alternatif 

 Tiga Sarana Komunikasi Alternatif , yaitu : 
1. Pertemuan dengan Pihak Analis 
2. Pengungkapan Sukarela 
3. Kebijakan Pendanaa Tertentu 

 Kebijakan pembayaran deviden 
 pembelian kembali saham perusahaan 
 Pilihan Pendanaan 
 Lindung Nilai (hedging) 

 

ANALISIS AUDITOR 
 

 Auditor ; menguji/memeriksa transaksi apakah sesuai dengan Prinsip Akuntansi 
yang Berlaku Umum (PABU) , sesuai dengan standar Akuntansi 

 Laporan hasil Audit Keuangan : 
a. Jika laporan keuangan sesuai dengan PABU & standar akuntansi , opini 

auditor : wajar tanpa kualifikasi 
b. Jika laporan keuangan tidak sesuai dengan PABU & standar akuntansi , 

opini auditor : kualifikasi atau tidak layak 
c. Jika auditor merasa tidak yakin mengenai kelangsungan perusahaan dimasa 

yang akan datang, auditor akan memberikan opini dengan catatan tambahan 
mengenai kelangsungan hidup perusahaan beserta dengan resiko - 
resiko penjelasan 

 

 

PERAN DAN FUNGSI KOMISI AUDIT 
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 Komisi Audit bertanggung jawab memeriksa pekerjaan auditor ; memasikan laporan 
audit telah disajikan dengan layak ,menelaah pengendalian internal dalam 
perusahaan 

 Komisi audit harus independent dan terlepas dari pengaruh manajemen , dalam 
menilai : 

o kualitas laporan keuangan 
o kualitas pengendalian internal 
o ruang lingkup dan temuan audit eksternal 

 Komisi Audit harus memperhatikan kebutuhan dari pasar modal ; melakukan 
analisis - strategi hubungan dengan investor , dan memastikan dan menguji taksiran 
manajemen yang telah disusun (taksiran manajemen jangka panjang dan jangka 
pendek 

 
 
 


