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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PKN STAN 
 

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, tidak 
terkecuali perekonomian. Tidak sedikit usaha yang mengalami kesulitan, 
atau bahkan tumbang, karena tidak mampu bertahan di tengah 
pandemi. Penurunan penghasilan masyarakat berdampak pada 
menurunnya omzet para pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha juga 
harus menghadapi adanya kesulitan perolehan bahan baku, serta rantai 
distribusi sebagai akibat adanya pembatasan sosial. Hal ini cenderung 
lebih berat dialami oleh para pelaku usaha dalam skala kecil atau industri 
rumah tangga, yang biasa dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Pemerintah memberikan bantuan 
dalam berbagai bentuk, untuk membantu para UMKM bertahan dan 
bangkit di masa pandemi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang 
tunai, fasilitas pajak, maupun program pelatihan serta pendampingan 
yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. 

Salah satu program pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh 
para pelaku UMKM adalah mengenai literasi finansial. Literasi finansial 
merupakan hal yang pokok dan esensial bagi pelaku usaha, tidak 
terkecuali UMKM. Selain untuk keperluan pendanaan dari pihak ketiga, 
khususnya perbankan, literasi finansial membantu UMKM dalam 
menentukan harga yang tepat untuk produknya agar lebih kompetitif, 
menjaga agar usahanya tetap sehat dan memiliki going concern yang 
baik, serta taat pada aturan yang berlaku. Pemahaman keuangan yang 
mendasar dan perlu dimiliki oleh UMKM antara lain penghitungan harga 
pokok penjualan dan titik impas, penyusunan laporan keuangan, 
interpretasi atas laporan keuangan, serta aspek perpajakan.  

PKN STAN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, memberikan pelatihan dan pendampingan finansial melalui 
bedah kasus kepada para UMKM yang terpilih dalam program Beli 
Kreatif Danau Toba (BKDT). Program BKDT merupakan program 
peningkatan nilai tambah untuk pelaku ekonomi kreatif di Sumatera 
Utara, melalui penguatan branding, trust, dan pemasaran secara online 
maupun offline, peningkatan omzet, serta penyerapan dan perluasan 
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akses ekspor. Tim PKN STAN menyusun empat modul pelatihan dan dua 
suplemen yaitu infografik dan FAQ (Frequently Asked Question) untuk 
membantu mempermudah para UMKM dalam memahami materi baik 
pembukuan maupun perpajakan. Semoga modul dan suplemen ini 
dapat menjadi panduan praktis bagi banyak pihak, utamanya UMKM, 
sehingga UMKM dapat berkembang lebih baik serta menjadi wajib pajak 
yang patuh, agar impian Indonesia menjadi negara yang maju dan 
mandiri dapat segera terwujud. 

PKN STAN untuk Indonesia. 

Tangerang Selatan, April 2021 
Plt. Direktur PKN STAN 

 

 

Bambang Juli Istanto 
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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PEMASARAN EKONOMI KREATIF 

Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ 
Baparekraf) memberikan dukungan penuh pada UKM Artisanal agar 
dapat  mengembangkan usahanya melalui Program Beli Kreatif Danau 
Toba (BKDT). Program ini diinisiasi dari Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia.   

Selain dukungan pemasaran, UKM Artisanal juga membutuhkan 
dukungan literasi keuangan usaha dan perpajakan agar bisnisnya dapat 
berkembang (scale up). Berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan 
Negara (PKN) STAN, Program BKDT ini mempersembahkan empat 
modul terkait keuangan usaha dengan tema yang sangat dibutuhkan 
para UKM Artisanal, yaitu: Bagaimana Menentukan Harga Pokok 
Penjualan dan Titik Impas, Yuk Menyusun Laporan Keuangan, 
Menganalisis dan Memaknai Laporan Keuangan, serta Belajar Aspek 
Perpajakan UMKM. Selain modul, bentuk dukungan juga diberikan 
dengan diselenggarakannya serangkaian kelas daring (online) dan kelas 
luring (offline)  terkait keuangan usaha.  

Melalui pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan usaha 
yang baik, kegiatan pemasaran dapat lebih efektif dan terukur. Misalnya 
saja, dapat diketahui apakah biaya pemasaran yang dikeluarkan 
memberikan dampak signifikan pada peningkatan omzet. Laporan 
keuangan juga dapat menjadi alat kontrol apakah biaya pemasaran 
wajar atau tidak. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar 
penentuan strategi pemasaran, berapa persen alokasi biaya pemasaran 
dibandingkan omset, serta berapa perbandingan alokasi biaya 
pemasaran daring dan luring ditinjau dari dampaknya terhadap omzet. 

Semoga modul-modul seri keuangan usaha ini dapat membantu para 
UKM Artisanal untuk lebih memahami dan menyempurnakan 
pengelolaan keuangan usahanya. Tentu saja, tidak hanya bagi UKM 
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Artisanal yang berada di Wilayah Danau Toba, namun juga bagi UKM 
Artisanal di seluruh Indonesia. 

Jakarta, 30 April 2021 
    Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif 

 
                                                                                                   
                                                                    

Yuana Rochma Astuti 
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PRAKATA 
 

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberi penulis hidayah dan kemudahan sehingga modul 
Memaknai Laporan Keuangan ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga 
Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
proses penulisan modul ini. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha yang 
penting bagi Indonesia. Sumbangsihnya dalam Produk Domestik Bruto 
(PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. 
Oleh karena itu, pengembangan dan pendampingan UMKM perlu 
dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memaknai laporan 
keuangan. Pemahaman laporan keuangan ini penting bagi UMKM untuk 
membuat perencanaan yang akan menjadi dasar dalam menjalankan 
bisnis, sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas kinerja 
perusahaan. 

Modul ini akan memberikan pengetahuan dalam memahami dan 
menginterpretasikan laporan keuangan UMKM. Dalam modul ini akan 
diuraikan mengenai pemahamam laporan keuangan serta analisis 
laporan keuangan yang meliputi analisis perbandingan dan analisis 
rasio.  

Besar harapan kami, agar modul ini bisa memberi manfaat bagi UMKM, 
khususnya UMKM yang tergabung dalam program Beli Kreatif Danau 
Toba (BKDT), dalam memaknai laporan keuangan. Harapan akhirnya, 
semoga modul ini bisa digunakan untuk membantu mengembangkan 
usaha para pelaku UMKM.  

Penulis menyadari bahwa di dalam buku ini masih banyak kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan masukan dari pembaca sangat Penulis 
harapkan.  

Tangerang Selatan,   April 2021 
 
 

Tim Penulis 
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1. MENGENAL ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN 

1.1 Apa itu Interpretasi/Analisis Laporan Keuangan? 

Halo Sahabat UMKM, setelah mempelajari materi tentang laporan 

keuangan, kali ini Sahabat akan mempelajarai mengenai cara memaknai 

atau menginterpretasikan laporan keuangan. Tapi sebelumnya Sahabat 

harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih interpretasi laporan 

keuangan itu? 

Interpretasi laporan keuangan adalah suatu upaya untuk 

mengidentifikasi, memahami, dan mengartikan makna dari informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. Interpretasi laporan keuangan 

mendasarkan pada informasi dan data keuangan perusahaan atau unit 

usaha tertentu. Di samping itu, interpretasi laporan keuangan mengacu 

pada pemahaman tentang substansi pokok yang diindikasikan dalam 

laporan keuangan. Analisis semacam ini dilakukan baik oleh pemilik, 

manajemen perusahaan, maupun pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, seperti investor, kreditur, dan 

pemerintah (contohnya Direktorat Jenderal Pajak). Untuk perusahaan 

yang skala operasinya sudah besar dan memiliki pengorganisasian yang 

teratur, interpretasi dan analisis laporan keuangan juga dilakukan oleh 

auditor internal perusahaan. Dalam modul ini, kata interpretasi diartikan 

sama dengan analisis laporan keuangan. 

Nah Sahabat, rupanya semua perusahaan, baik besar maupun kecil, 

perlu memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi laporan 

keuangan. Agar dapat melakukan interpretasi/analisis keuangan 
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perusahaan, Sahabat perlu memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang keuangan perusahaan. Pada materi mengenai penyusunan 

laporan keuangan yang telah dibahas sebelumnya, laporan keuangan 

perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, 

dan laporan arus kas. Oleh karena itu, pada modul ini tidak akan dibahas 

kembali mengenai penyusunan dan pencatatan akuntansi dari 

komponen-komponen laporan keuangan tersebut, kecuali yang 

berhubungan dengan analisisnya. 

Selain laporan keuangan, data keuangan yang dapat Sahabat gunakan 

sebagai informasi untuk melakukan analisis keuangan perusahaan 

adalah data anggaran dan realisasinya. Di samping itu data keuangan 

perusahaan-perusahaan sejenis atau data tentang industri yang 

berhubungan dengan perusahaan juga sangat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai bahan analisis, khususnya apabila Sahabat ingin 

melakukan perbandingan dengan perusahaan lain yang memiliki lini 

bisnis yang sama. 

1.2 Untuk apa melakukan Interpretasi / Analisis     

Laporan Keuangan? 
Mungkin Sahabat bertanya-tanya, untuk apa sih melakukan 

interpretasi/analisis laporan keuangan? Berikut dijelaskan beberapa 

tujuan interpretasi/analisis laporan keuangan: 

1) Bagi manajemen atau dengan kata lain pemilik dan pengelola 

usaha, interpretasi terhadap informasi keuangan dapat digunakan 

bukan saja sebagai alat untuk membuat perencanaan yang akan 

menjadi dasar dalam menjalankan perusahaan, akan tetapi juga 

digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas kinerja 
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perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, manajemen dapat 

melakukan segera tindakan-tindakan korektif yang diperlukan 

untuk memperbaiki kinerjanya. 

2) Bagi para investor alias pemegang saham/pemodal, analisis 

keuangan perusahaan dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya dan 

sekaligus untuk mengukur prospek perusahaan di masa yang akan 

datang. 

3) Untuk para kreditor alias pemberi pinjaman, analisis keuangan 

dapat digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban jangka 

pendek maupun kewajiban jangka panjang. Ini penting untuk 

membuat keputusan apakah perlu tidaknya perusahaan diberi 

pinjaman atau kredit pembelian barang-barang yang dibutuhkan 

perusahaan. 

1.3 Jenis-jenis Analisis Keuangan 

Sahabat, analisis keuangan perusahaan tidak hanya dapat dilakukan 

terhadap laporan keuangan perusahaan saja, tetapi juga dapat 

dilakukan terhadap data keuangan perusahaan lainnya seperti anggaran 

dan realisasinya. Dalam menganalisis laporan keuangan, Sahabat dapat 

menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 

1) Analisis perbandingan, 

2) Analisis rasio, 

3) Analisis tren, dan 

4) Analisis-analisis lainnya seperti analisis titik impas dan analisis 

perubahan laba kotor. 
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Masing-masing teknik di atas akan diuraikan dalam bagian-bagian 

modul selanjutnya. 

Semua metode dan teknik yang disebutkan di atas merupakan awal dari 

proses analisis laporan keuangan dan data keuangan perusahaan 

lainnya. Semua metode analisis tersebut juga mempunyai tujuan yang 

sama yaitu untuk membantu Sahabat memahami laporan keuangan 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

1.4 Langkah-langkah dalam Analisis Keuangan 

Setelah Sahabat mengetahui tujuan dan teknik analisis laporan 

keuangan, pasti Sahabat ingin tahu kan, bagaimana langkah-langkah 

untuk menganalisis laporan keuangan? 

Untuk dapat menerapkan teknik-teknik analisis di atas secara memadai 

dan memperoleh hasil yang maksimal, Sahabat dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah, tujuan atau kinerja yang akan dianalisis, 

langkah ini merupakan penetapan rencana yang akan dilakukan. 

Dengan demikian kebaikan perencanaan dapat pula diperoleh 

dalam pendefinisian masalah, seperti misalnya dapat mengetahui 

arah yang hendak dicapai dalam analisis tersebut. 

2) Melakukan pengukuran. 

3) Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasilnya. Hal ini antara lain 

dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran 

tersebut dengan standar yang ada atau yang telah ditetapkan, 

misalnya oleh organisasi lain atau pihak yang berwenang. Apabila 
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belum ada standar yang ditetapkan, maka Sahabat perlu melakukan 

pertimbangan secara professional. Misalnya melihat dengan rata-

rata dalam bidang usaha yang sama.  

4) Mengidentifikasi alternatif-alternatif tindakan perbaikan. Analisis 

laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mencari kesahalah 

semata. Setelah mengetahui hasil evaluasi, Sahabat dapat melihat 

di bagian mana saja yang perlu dilakukan perbaikan.  
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2. PEMAHAMAN DAN INTERPRETASI 

LAPORAN KEUANGAN 

Sebelum melakukan analisis keuangan perusahaan, Sahabat perlu 

memahami terlebih dahulu apa saja data-data keuangan perusahaan itu, 

khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan biasanya terdiri dari 

empat elemen utama, yaitu: 

1) Neraca; 

2) Laporan Laba-Rugi; 

3) Laporan Perubahan Modal atau Laporan Laba Ditahan; dan 

4) Laporan Arus Kas 

2.1 Neraca 

Sahabat, neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang 

menginformasikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat 

(tanggal) tertentu, misalnya Neraca per 31 Desember 2020. Komponen 

neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Modal. Posisi keuangan 

diartikan sebagai total sumber daya (aset/harta) yang dimiliki oleh 

perusahaan/unit usaha dan sumber pendanaan dari aset tersebut yang 

ditunjukkan dengan akun Kewajiban dan Modal. Sisi kiri neraca, yaitu 

aset, memiliki total nilai yang sama dengan sisi kanan, yaitu Kewajiban 

dan Modal. Nah, hubungan ketiga komponen neraca tersebut 

digambarkan dalam persamaan akuntansi: Aset = Kewajiban + Modal.  
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Bagaimana sih Bentuk dan Susunan Neraca? 

Sahabat, pada dasarnya neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu 

bentuk ‘T Account’ atau huruf T. Sisi sebelah kiri berisi akun-akun aset 

perusahaan, sedangkan di sebelah kanan berisi akun-akun utang dan 

modal atau bentuk laporan (aset, kewajiban/utang), dan modal disusun 

berurutan dari atas ke bawah). Berikut contoh neraca yang berbentuk ‘T 

Account’ ya, Sahabat. 

Gambar 2.1 Ilustrasi Bentuk Neraca 

 

 

Apa itu Aset?  

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan 

digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, aset 

merupakan sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperoleh 

penghasilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber 

Aset Kewajiban
Aset lancar: Kewajiban Lancar:

Kas 10.000   Utang Usaha 13.000   
Piutang Usaha 7.000     Utang Bank 20.000   
Investasi Saham 15.000   Utang Bunga 7.000     
Persediaan 80.000   Total Kewajiban Lancar 40.000      
Perlengkapan 3.000     
Total Aset Lancar 115.000   Kewajiban Jangka Panjang:

Hutang Hipotek 150.000 
Aset Tetap: Hutang Bank 175.000 

Tanah 200.000 Total Kewajiban Jangka Panjang 325.000    
Bangunan 200.000 
Peralatan 150.000 Total Kewajiban 365.000    
Total Aset tetap 550.000   

Modal 300.000    

Total asset 665.000  Total Kewajiban dan Modal    665.000  

PT MAKMUR SEJAHTERA
NERACA

Per 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah)



 

8                                                    
 

daya yang langsung terlibat dalam perolehan penghasilan adalah 

persediaan barang, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan untuk 

memproduksi atau memperoleh penghasilan. Contohnya apa saja ya? 

Contohnya adalah persediaan barang dagang bagi toko kelontong, 

beras bagi toko sembako, dan sepeda motor bagi perusahaan 

persewaan motor. Sementara sumber daya yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan perolehan penghasilan adalah kas, piutang, 

investasi, sebagian perlengkapan, tanah dan bangunan.  

Untuk meningkatkan kemudahan dalam menginterpretasikan laporan 

keuangan, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset 

yang dikelompokkan ke dalam aset lancar memiliki karakteristik fleksibel 

dan mudah digunakan, cepat habis atau dapat digunakan sebagai 

pembayaran, sedangkan aset tetap berkarakteristik memiliki masa 

penggunaan dalam jangka waktu lebih dari satu (1) tahun. 

1) Aset lancar. Suatu aset dikelompokkan ke dalam aset lancar jika aset 

tersebut diestimasi dapat direalisasikan menjadi kas atau dapat 

memberikan manfaat tidak lebih dari satu tahun. Yang termasuk 

dalam aset lancar adalah: kas, piutang, persediaan, dan biaya-biaya 

dibayar di muka. 

2) Aset tetap yaitu aset yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

tahun. Di samping itu materialitas nilai aset juga menjadi salah satu 

kriteria untuk mengelompokkan suatu aset ke dalam aset tetap. 

Yang termasuk dalam aset tetap adalah: tanah, bangunan, 

peralatan, kendaraan bermotor, dan lemari kantor/rak toko. Aset 

tetap kadang dikelompokkan menjadi dua yaitu aset tetap 
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berwujud dan aset tetap tidak berwujud seperti reputasi (goodwill), 

hak paten, merk dagang, dan sebagainya. 

Pada umumnya aset dicatat berdasarkan harga perolehannya. Harga 

perolehan merupakan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset 

tersebut siap digunakan. Dengan demikian dalam nilai aset sudah 

termasuk biaya angkut, asuransi, komisi, pajak dan biaya-biaya lainnya 

yang terkait. 

Sahabat, di dalam neraca, aset disajikan berdasarkan urutan 

likuiditasnya, dari yang paling likuid hingga yang kurang likuid. Likuid 

maksudnya adalah seberapa cepat aset tersebut dapat dicairkan dalam 

bentuk kas. Hal ini lah yang memberi alasan kenapa akun kas selalu 

diletakkan paling awal, baru kemudian disusul dengan akun-akun 

lainnya sampai dengan akun aset lain-lain. 

 

Apa Itu Kewajiban atau Utang? 

Kewajiban, yang juga dikenal sebagai Utang, merupakan kewajiban 

perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa yang 

akan datang (pada saat utang tersebut jatuh tempo). Contohnya, 

Sahabat membeli bahan baku, tetapi tidak langsung dibayar saat itu. 

Sahabat menjanjikan akan membayar sebulan kemudian. Jadi Sahabat 

punya utang ke pihak yang memiliki bahan baku tadi. 

Sebagaimana aset, utang atau kewajiban dikelompokkan menjadi utang 

lancar dan utang jangka panjang (tidak lancar). Utang lancar adalah 

kewajiban perusahaan yang harus sudah dilunasi dalam waktu kurang 

dari satu tahun (periode). Yang termasuk dalam utang lancar adalah: 
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utang dagang, utang wesel, dan biaya-biaya yang masih harus dibayar, 

seperti utang gaji, utang bunga, dan sebagainya.  

Utang jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban perusahaan yang 

harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun (periode). Yang 

termasuk dalam utang jangka panjang adalah utang bank, utang 

hipotek, dan utang obligasi. 

Dalam neraca, akun-akun utang, baik utang lancar maupun utang 

jangka panjang, disajikan berdasarkan jatuh temponya. Utang yang 

jatuh temponya paling cepat diletakkan terlebih dahulu, kemudian 

diikuti oleh utang-utang lain yang jatuh temponya lebih lama. 

 

Apa Itu Modal? 

Setelah aset dan utang, Sahabat perlu kenalan dengan akun modal. 

Akun modal adalah akun yang digunakan untuk mencatat kekayaan 

bersih perusahaan, yang dirumuskan sebagai aset dikurangi utang. 

Modal sering juga dikatakan sebagai kekayaan pemilik perusahaan yang 

meliputi penyertaan modal pemilik dan laba-laba periode sebelumnya 

yang tidak diambil atau dibagikan.  

Dalam neraca, akun modal disajikan di bawah, setelah akun-akun utang. 

Nama akun yang digunakan untuk menampung modal pemilik berbeda 

antara jenis perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Untuk 

perusahaan perseorangan digunakan ‘Modal Pemilik’, untuk jenis 

perusahaan partnership, digunakan istilah ‘Modal Mitra (Partner)’, 

sedangkan pada perusahaan perseroan terbatas (PT) struktur modalnya 



 
 

11 
 

lebih kompleks, dimana di samping modal disetor juga terdapat akun 

‘laba ditahan’. 

 

2.2 Laporan Laba-Rugi 

Sahabat, jenis laporan keuangan yang kedua adalah Laporan laba-rugi. 

Laporan laba-rugi melaporkan hasil usaha perusahaan selama satu 

periode tertentu berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan 

laba-rugi menunjukkan performa perusahaan. Laporan ini 

mengikhtisarkan pendapatan (revenues) dan biaya-biaya (expenses) 

yang terjadi selama satu periode tertentu. Jika pendapatan yang 

diperoleh lebih besar dari biaya-biayanya, maka berarti perusahaan 

dalam kondisi untung (laba), namun bila situasi adalah sebaliknya maka 

perusahaan dalam kondisi rugi. 

 

Apa Saja Isi dari Laporan Laba Rugi? 

Isi laporan laba rugi meliputi: 

1) Penjualan (sales) 

Keseluruhan hasil penjualan barang/jasa kepada pelanggan selama 

satu periode tertentu. 

2) Harga pokok penjualan 

Harga pokok barang yang dijual dalam periode tertentu. 

3) Biaya-biaya operasional 

Dibagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya penjualan dan biaya 

administrasi dan umum. Biaya penjualan yaitu biaya yang terkait 
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dengan kegiatan penjualan barang meliputi biaya gaji bagian 

penjualan, komisi, promosi, depresiasi peralatan dan gedung 

bagian penjualan, biaya-biaya pengiriman dan sebagainya. Biaya 

administrasi dan umum meliputi biaya gaji direksi dan karyawan 

kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya telepon, listrik dan PAM, 

depresiasi gedung dan alat-alat kantor, dan sebagainya. 

4) Pendapatan dan biaya lain-lain 

Menampung pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sebagai akibat dari transaksi bukan kegiatan utama 

perusahaan (bukan aktivitas utama). Beberapa contoh pendapatan 

lain-lain diantaranya adalah pendapatan bunga, dividen, royalti, dan 

sebagainya, sedangkan yang masuk dalam kategori biaya-biaya 

lain-lain adalah biaya administrasi bank, biaya bunga pinjaman, dan 

sebagainya. 

5) Pajak penghasilan 

Biaya pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba sebelum pajak 

dikalikan dengan tarif yang berlaku. 

 

Bagaimana Sih Bentuk Laporan Laba Rugi? 

Laporan laba-rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk satu 

tahap (single steps) dan bentuk beberapa tahap (multiple steps). Dalam 

bentuk single step semua item-item yang berkaitan dengan pendapatan 

dikelompokkan menjadi satu dengan judul 'Pendapatan', begitu juga 

halnya dengan biaya-biaya yang akan dikelompokkan menjadi satu 

dengan judul 'Biaya-Biaya', tanpa memisahkan mana yang berasal dari 

pendapatan/biaya operasional, lain-lain atau luar biasa. Sebaliknya bila 
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menggunakan model multiple steps, maka akan dilakukan pemisahan 

antara pendapatan atau biaya operasional, lain-lain dan luar biasa. 

Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi bentuk multiple steps ya, 

Sahabat. 

Gambar 2.2 Ilustrasi Bentuk Laporan Laba Rugi 

 

 

2.3 Laporan Perubahan Modal  

Laporan perubahan modal merupakan laporan perubahan saldo modal 

selama periode tertentu. Laporan perubahan modal perusahaan 

korporasi memuat perubahan laba ditahan perusahaan pada periode 

tertentu. Laba ditahan akan bertambah dengan adanya keuntungan 

Penjualan 560.000  
Harga pokok penjualan (400.000) 
Laba kotor 160.000  
Beban operasional:
-       Beban Penjualan 80.000     
-   Beban Administrasi 20.000     (100.000) 
Laba dari operasi berjalan 60.000    
Beban bunga (10.000)   
Kerugian penjualan asset (10.000)   
Laba sebelum pajak 40.000    
Pajak penghasilan (10.000)   
Laba bersih 30.000    

PT MAKMUR SEJAHTERA
Laporan Laba Rugi

Unntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 
(dalam ribuan rupiah)
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perusahaan dan berkurang bila terjadi kerugian dan/atau pembagian 

dividen. Pada perusahaan perorangan pembagian laba kepada pemilik 

disebut prive atau penarikan (withdrawal).  

Perubahan modal dapat bersifat menambah modal (positif/surplus) dan 

juga mengurangi modal (defisit). Modal bertambah ketika dividen atau 

prive lebih kecil dibanding laba bersih dan berkurang karena rugi atau 

karena tidak ada pembagian dividen/prive atau dividen atau prive lebih 

besar dibanding laba bersih. 

Agar lebih jelas, Sahabat bisa melihat contoh laporan perubahan modal 

yang menambah saldo modal berikut ini. 

Gambar 2.3 Ilustrasi Bentuk Laporan Perubahan Modal Versi 1 

 

 

Nah, kalau yang berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal 

yang mengurangi saldo modal. 

 

 

Modal Awal, per 1 Januari 2020 290.000  
Laba bersih 30.000     
Deviden (20.000)    
Perubahan Modal 10.000    

Modal Akhir, per 31 Desember 2020 300.000  

PT MAKMUR SEJAHTERA
Laporan Perubahan Modal

Per 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah)



 
 

15 
 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi Bentuk Laporan Perubahan Modal Versi 2 

 

Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal yang mengurangi 

saldo modal dikarenakan perusahaan mengalami rugi. 

Gambar 2.5 Ilustrasi Bentuk Laporan Perubahan Modal Versi 3 

 

2.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan salah satu elemen pokok laporan keuangan 

yang berisi informasi arus kas masuk dan keluar selama satu periode 

Modal Awal, per 1 Januari 2020 290.000  
Laba bersih 30.000     
Deviden (35.000)    
Perubahan Modal (5.000)     

Modal Akhir, per 31 Desember 2020 285.000  

PT MAKMUR SEJAHTERA
Laporan Perubahan Modal

Per 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah)

Modal Awal, per 1 Januari 2020 290.000  
Laba (Rugi) bersih (25.000)    
Deviden -          
Perubahan Modal (25.000)   

Modal Akhir, per 31 Desember 2020 265.000  

PT MAKMUR SEJAHTERA
Laporan Perubahan Modal

Per 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah)
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tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu arus kas yang 

berasal dari kegiatan operasional (operating cash flows), arus kas berasal 

dari kegiatan investasi (investing cash flows) dan arus kas dari kegiatan 

pembiayaan (financing cash flows). Di bawah ini, Sahabat bisa melihat 

contoh laporan arus kas di bawah ini. 

Gambar 2.6 Ilustrasi Bentuk Laporan Arus Kas 

 

Arus kas dari kegiatan operasional adalah arus kas masuk maupun arus 

kas keluar dari kegiatan rutin dari sebuah usaha. Kegiatan rutin dari 

usaha antara lain adalah: 

Arus kas dari kegiatan operasi:
Kas diterima dari pelanggan 300.000   
Kas yang dibayarkan untuk kegiatan operasional (320.000)  
Arus kas bersih dari kegiatan operasi (20.000)   

Arus kas dari kegiatan investasi:
Penerimaan kas dari penjualan investasi 40.000     
Pengeluaran kas untuk menambah investasi (60.000)    
Arus kas bersih dari kegiatan investasi (20.000)   

Arus kas dari kegiatan pembiayaan:
Penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan 80.000     
Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan (60.000)    
Arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan 20.000    

Arus kas bersih selama periode berjalan (20.000)   

Saldo kas awal tahun 30.000    

Saldo kas akhir tahun 10.000    

PT MAKMUR SEJAHTERA
Laporan Arus Kas

Per 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah)
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a. Penjualan. 

b. Pembelian barang dagang dan bahan baku. 

c. Pembayaran beban kegiatan operasional 

- Beban gaji 

- Beban pemasaran,  

- Beban sewa,  

- Beban iklan,  

- Beban perlengkapan 

- Beban bunga 

- Beban pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

Arus kas masuk dari kegiatan operasional antara lain: 

a. Penjualan tunai yang bersumber dari penerimaan kas dari 

pelanggan. 

b. Pendapatan lain-lain, seperti pendapatan bunga, pendapatan 

sewa, pendapatan dividen. 

Sementara arus kas keluar dari kegiatan operasional berupa: 

a. Pembayaran pembelian barang dagang dan pembelian bahan 

baku yang dilakukan secara tunai. 

b. Pembayaran beban gaji, beban pemasaran, beban iklan, beban 

sewa, beban perlengkapan, beban bunga, beban pajak serta 

beban operasional (rutin) lainnya. 

Selisih antara kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasional 

menghasilkan arus kas bersih dari kegiatan operasional. Saldo arus 

kas operasional ini yang menjadi sumber kas untuk membiayai 

kegiatan investasi dan pelunasan utang. 
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Arus kas dari kegiatan investasi (investing) merupakan arus kas yang 

dihasilkan dari kegiatan: 

a. Arus keluar: 

- Pembelian aset tetap (tanah, bangunan/gedung, peralatan) 

secara tunai. 

- Penanaman investasi atau penyertaan modal di perusahaan 

lain yang dibayar secara tunai. 

- Pemberian pinjaman kepada karyawan atau perusahaan lain. 

b. Arus masuk 

- Penjualan aset tetap secara tunai. 

- Penjualan investasi surat berharga atau penjualan bagian 

investasi di perusahaan lain. 

- Penerimaan pelunasan pinjaman dari karyawan atau 

perusahaan lain. 

Arus kas dari kegiatan pembiayaan (financing) merupakan arus kas yang 

dihasilkan dari kegiatan: 

a. Arus keluar: 

- Pelunasan utang/pinjaman kepada kreditur 

- Memberikan bagi hasil usaha kepada para pemodal 

(investor) 

b. Arus masuk: 

- Penerimaan pinjaman dari kreditur 

- Penerimaan penyertaan modal dari investor 

Laporan arus kas memberikan informasi tambahan (melengkapi) dari 

laporan keuangan lain seperti neraca dan laba rugi. Terutama ketika 

perusahaan menggunakan akuntansi dengan basis akrual, informasi 
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laba bersih tidak serta merta menunjukkan saldo kas yang dihasilkan 

dari kegiatan operasional dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, 

informasi arus kas dari kegiatan operasional memberikan informasi 

berapa uang tunai yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk 

memantau kemampuan perusahaan membayar semua beban dan utang 

dalam waktu dekat.  

Laporan arus kas juga menjadi sumber informasi yang diandalkan oleh 

kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan membayar pokok 

pinjaman (utang) dan membayar bunga pinjaman secara periodik 

(bulanan/tahunan). 
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3. ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN 

KEUANGAN 

Setelah memahami elemen-elemen pokok dari laporan keuangan di bab 

sebelumnya, sekarang Sahabat akan mulai belajar memahami 

pembahasan utama kita,  yaitu analisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Analisis yang menggunakan 

perbandingan dari laporan keuangan selama beberapa periode disebut 

sebagai analisis horizontal atau analisis dinamis. Jika analisis laporan 

keuangan hanya meliputi satu periode tertentu (hanya membandingkan 

antar pos yang satu dengan yang lainnya dalam satu laporan keuangan), 

analisis yang demikian itu disebut analisis vertikal atau analisis statis. 

Dengan menggunakan analisis dinamis akan diperoleh hasil analisis 

yang lebih memuaskan, karena dengan laporan keuangan yang 

diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan 

tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 

Metode analisis perbandingan dapat ditunjukkan dengan beberapa cara 

berikut: 

1) Perbandingan data absolut dalam jumlah rupiah 

2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

3) Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

4) Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

5) Dinyatakan dalam persentase dari total 

Keuntungan utama dari diketahuinya pertambahan atau penurunan ini 

adalah jika terjadi perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas. Oleh 
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karena itu, dapat segera dilakukan penyelidikan atau analisis lebih jauh. 

Selain itu, pertambahan dan penurunan ini menunjukkan sampai 

seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dan hasil-

hasil yang telah dicapai.  

3.1 Analisis Perbandingan Neraca 

Pada bagian sebelumnya, Sahabat telah mengetahui bahwa neraca 

menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Nah, perbandingan Neraca dapat dilakukan dengan membandingkan 

neraca suatu perusahaan pada dua tanggal tertentu atau lebih atau 

membandingkan neraca pada tanggal tertentu untuk dua perusahaan 

(atau lebih) yang berbeda. Dengan membandingkan neraca suatu 

perusahaan untuk dua tanggal atau lebih akan dapat diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

Sahabat, perubahan-perubahan ini penting diketahui sebab akan 

menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan 

perusahaan, dimana perubahan-perubahan di dalam neraca dalam 

suatu periode mungkin disebabkan karena: 

1) Perubahan (penambahan dan pengurangan) aset  

2) Pembelian atau penjualan aset 

3) Pelunasan atau penambahan atau perubahan utang 

4) Penarikan kembali atau penambahan modal 

5) Laba atau rugi yang bersifat operasional  

Disamping diukur, besarnya perubahan dalam jumlah rupiah dari tahun 

ke tahun sebaiknya juga diikuti dengan menentukan perubahan 

relatifnya yang dinyatakan dalam persentase, sehingga kita mengetahui 
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proporsi perubahan yang terjadi. Contohnya, walaupun secara absolut 

kenaikan pos 'kas' lebih kecil dari pos 'tanah', namun apabila dinyatakan 

dalam persentase, bisa jadi perubahan pos 'kas' tersebut jauh lebih besar 

bila dibanding dengan perubahan pos 'tanah'. 

Apa sih Makna Perubahan Saldo Akun Neraca? 

Sahabat, perubahan saldo akun neraca berhubungan dengan 

perubahan saldo dengan akun neraca lainnya atau juga berkaitan 

dengan perubahan saldo akun laba rugi. Secara umum, hampir semua 

transaksi harian pada akhir siklus transaksi pasti melibatkan akun Kas, 

kecuali ayat jurnal penyesuaian dan beberapa akun nonkas. Untuk 

perubahan akun selain Kas, perubahan tersebut dapat ditelusuri secara 

spesifik yang berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan 

transaksi tersebut. Berikut ini adalah rangkuman interpretasi transaksi di 

neraca. 

Tabel 3.1 Interpretasi Perubahan Akun Neraca 

Perkiraan 
Interpretasi Perubahan 

↑↓  ↑↓  
Aset:     

Kas 

+ 

Penerimaan penjualan 
tunai 
Pelunasan piutang 
Penerimaan hasil 
penjualan aset tetap 
Penerimaan 
pendapatan bunga 
Penerimaan 
pendapatan dividen 
Penerimaan hasil 
pinjaman 

- 

Pelunasan utang 
Pembayaran 
pembelian tunai 
Pembayaran beban 
operasi 
Penarikan 
(prive/withdrawal) 
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Perkiraan 
Interpretasi Perubahan 

↑↓  ↑↓  
Penerimaan hasil 
penjualan investasi 
Penerimaan 
penerbitan saham 

Piutang Usaha + 
Penjualan kredit 
bertambah - 

Pelunasan piutang 
(Kas +) 

Investasi + 
Penambahan investasi 
(Kas -) - 

Penjualan investasi 
(Kas +) 

Persediaan 

+ 

Pembelian persediaan 
(Kas –) 
Transaksi nonkas: 
pembelian persediaan 
secara kredit  
(Utang +) 

- 

Penjualan 
persediaan (Kas +) 
Transaksi nonkas: 
penjualan 
persediaan secara 
kredit (Piutang +) 

Perlengkapan 

+ 

Pembelian 
perlengkapan (Kas -) 
Transaksi nonkas: 
pembelian 
Perlengkapan secara 
kredit (Utang +) 

- 

Penggunaan 
perlengkapan* 

Tanah 

+ 

Pembelian tanah  
(Kas –) 
Transaksi nonkas: 
pembelian Tanah 
secara kredit  
(Utang +) 

- 

Penjualan tanah  
(Kas +) 
Transaksi nonkas: 
penjualan Tanah 
secara kredit 
(Piutang +) 

Bangunan 

+ 

Pembelian bangunan 
(Kas –) 
Transaksi nonkas: 
pembelian Bangunan 
secara kredit  

- 

Penjualan bangunan 
((Kas +) 
Transaksi nonkas: 
penjualan Bangunan 
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Perkiraan 
Interpretasi Perubahan 

↑↓  ↑↓  
(Utang +) secara kredit 

(Piutang +) 

Peralatan 

+ 

Pembelian peralatan 
((Kas –) 
Transaksi nonkas: 
pembelian Peralatan 
secara kredit  
(Utang +) 

- 

Penjualan peralatan 
(Kas +) 
Transaksi nonkas: 
penjualan Peralatan 
secara kredit 
(Piutang +) 

Kewajiban:     

Utang Usaha + 
Penambahan utang 
(Kas +) - 

Pelunasan utang 
(Kas -) 

Utang Bank + 
Penambahan utang 
(Kas +) - 

Pelunasan utang 
(kas -) 

Utang Bunga + 
Penambahan utang** 

- 
Pelunasan utang 
(kas -) 

Utang Hipotek + Penambahan utang 
(Kas +) - 

Pelunasan utang 
(kas -) 

Modal + Laba (Kas +) 
(Laba – dividen) > 0 - 

Rugi (Kas -) 
(Laba – dividen) < 0 

*Pengurangan perlengkapan karena ayat jurnal penyesuaian 
**Kenaikan utang bunga juga dikarenakan kemunculan dari ayat jurnal 
penyesuaian. 
 
Perubahan saldo kas ditimbulkan oleh transaksi yang bersifat tunai 

dimana penyelesaian transaksi tersebut mengakibatkan penerimaan 

atau pengeluaran kas. Transaksi tunai ini dapat dikelompokkan ke dalam 

transaksi yang mengakibatkan kas masuk dan transaksi yang 

mengakibatkan kas keluar. Transaksi yang mengakibatkan kas masuk 

antara lain: 
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1) Penjualan tunai; 

2) Pelunasan piutang dari pelanggan; 

3) Penjualan aset nonpersediaan secara tunai, seperti penjualan 

investasi, tanah, bangunan dan peralatan; 

4) Penerimaan pinjaman dari kreditur; 

5) Penerimaan setoran modal dari investor; 

6) Penerimaan hasil investasi berupa pendapatan dividen dan atau 

pendapatan bunga; dan 

7) Pengembalian (refund) dari pihak asuransi dan lain-lain.   

Sementara transaksi yang menyebabkan kas keluar antara lain: 

1) Pembayaran beban operasional; 

2) Pembayaran utang/pinjaman termasuk pembayaran bunga; 

3) Pembelian aset secara tunai; dan 

4) Pembayaran prive atau dividen 

Perubahan saldo akun nonkas seperti akun piutang, investasi, 

persediaan, aset tetap, berbanding terbalik dengan saldo kas. Jika 

piutang naik, maka saldo kas turun. Sebaliknya jika saldo piutang turun, 

saldo kas akan bertambah. Perubahan tersebut juga berlaku untuk aset 

nonkas lainnya. 

Berbeda dengan aset nonkas, perubahan saldo akun utang, modal dan 

pendapatan berbanding lurus terhadap saldo kas. Jika saldo utang naik, 

diinterpretasikan perusahaan tersebut menerima pinjaman, sehingga 

transaksi tersebut mengakibatkan penambahan saldo kas. Demikian 

juga ketika saldo modal bertambah, saldo kas perusahaan bertambah 

seiring dengan penambahan setoran modal dari investor (pemilik). 

Sebaliknya, perubahan saldo Beban berbanding terbalik dengan saldo 
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kas. Penambahan saldo Beban mengakibatkan pengeluaran untuk 

membayar beban operasional tersebut. Misal pembayaran beban gaji 

secara tunai. Transaksi pembayaran gaji tersebut berdampak terhadap 

penambahan saldo akun “Beban Gaji”, dan mengakibatkan penurunan 

saldo Kas. 

Sahabat, beberapa perubahan saldo akun aset nonkas, seperti 

penambahan Persediaan, Perlengkapan, Tanah, Bangunan dan 

Peralatan, tidak selalu berhubungan dengan perubahan saldo kas. 

Peningkatan saldo dari akun tersebut mengindikasikan perusahaan 

memperoleh tambahan aset dengan beberapa alternatif, yaitu: 

1) Membeli secara tunai, transaksi ini akan berdampak pada 

perubahan saldo Kas. 

2) Membeli secara kredit, transaksi ini berhubungan dengan 

penambahan saldo Utang. 

3) Berasal dari setoran modal, transaksi ini dengan penambahan akun 

Modal. 

4) Hibah, transaksi ini mengakibatkan peningkatan pendapatan hibah.  

Perubahan saldo pada beberapa akun seperti Utang dan Perlengkapan, 

tidak selalu berhubungan dengan perubahan akun lain di neraca. 

Penambahan saldo Utang dan penurunan saldo Perlengkapan juga 

berhubungan dengan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir 

periode. Penambahan saldo Utang bisa jadi disebabkan munculnya 

pengakuan beban operasi yang masih terutang. Misal, beban bunga 

yang belum dibayar hingga akhir periode akan dimunculkan sebagai 

jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
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Tgl Perkiraan (akun) Debit Kredit 

 Beban Bunga Rp500.000  

        Utang Bunga  Rp500.000 
 

Demikian juga dengan penurunan saldo Perlengkapan atau akun beban 

dibayar di muka lainnya (sewa dibayar di muka/asuransi dibayar di 

muka). Penurunan saldo tersebut diakibatkan karena penggunaan 

perlengkapan dan beban dibayar di muka lainnya. 

Tgl Perkiraan (akun) Debit Kredit 

 Beban Perlengkapan Rp730.000  

        Perlengkapan  Rp730.000 
 

Ilustrasi: 

Berikut ini neraca dari PT Makmur Sejahtera untuk periode yang berakhir 

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 (dalam ribuan rupiah). 

PT MAKMUR SEJAHTERA 
Perbandingan Neraca 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

 

Perkiraan 2019 2020 Perubahan 

Aset:    

 Kas 18.000 81.000 ↑ 63.000  

 Piutang Usaha 34.000 28.000 ↓ 6.000 

 Investasi  40.000 50.000 ↑ 10.000 
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 Persediaan 200.000 180.000 ↓ 20.000 

 Perlengkapan 3.000 2.400 ↓ 600 

 Tanah 100.000 100.000 - 

 Bangunan 120.000 108.000 ↓ 12.000 

 Peralatan 240.000 220.000 ↓ 20.000 

Total Aset 755.000 769.400 ↑14.400 

Kewajiban:    

 Utang Usaha 140.000 141.400 ↑1.400 

 Utang Bank 120.000 120.000 - 

 Utang Bunga 5.000 8.000 ↑3.000 

 Utang Hipotek 200.000 200.000 - 

Total Kewajiban    

Modal 290.000 300.000 ↑10.000 

Total Kewajiban dan Modal 755.000 769.400 ↑14.400 

 

Dari tabel ilustrasi di atas diketahui bahwa PT Makmur Sejahtera 

mengalami perubahan sebagai berikut: 

1) Kenaikan saldo kas sebesar Rp63.000.000,-. Perubahan saldo kas 

tersebut dapat ditelusuri dengan mempertimbangkan asumsi 

semua transaksi yang dilakukan PT Makmur Sejahtera dilakukan 

secara tunai. 

2) Saldo piutang usaha turun Rp6.000.000,-. Perubahan tersebut 

menunjukkan penerimaan pelunasan piutang pelanggan melebihi 

penjualan kredit tahun berjalan. 

3) Kenaikan saldo investasi menandakan PT Makmur menambah 

jumlah investasi sebesar Rp10.000.000 yang juga mengakibatkan 

penurunan kas sebesar Rp10.000.000,-. 
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4) Saldo persediaan turun Rp20.000.000 Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa penjualan persediaan lebih besar daripada pembelian 

persediaan. Jika dilakukan secara tunai, hal ini akan mengakibatkan 

penambahan saldo kas sebesar Rp20.000.000. 

5) Saldo perlengkapan mengalami penurunan sebesar Rp600.000. Hal 

tersebut menandakan terjadi pemakaian perlengkapan selama 

periode berjalan sehingga Beban Perlengkapan memiliki saldo 

sebesar Rp600.000,-. 

6) Saldo Tanah tidak mengalami perubahan, yang menandakan tidak 

ada pembelian atau penjualan tanah selama periode berjalan. 

7) Saldo Bangunan dan Peralatan sama-sama mengalami penurunan 

sebesar Rp12.000.000 dan Rp20.000.000, berurutan. Penurunan 

tersebut mengindikasikan PT Makmur melakukan penjualan atau 

bisa terjadi akibat adanya penyusutan atau depresiasi. 

8) Saldo Utang Usaha naik Rp1.400.000 dan saldo Utang Bunga juga 

naik Rp3.000.000. Kenaikan kedua saldo utang tersebut bisa jadi 

diakibatkan karena penambahan beban yang masih terutang 

(belum dibayar). 

9) Saldo Modal meningkat Rp10.000.000. Kenaikan tersebut 

diakibatkan melalui transaksi penambahan setoran modal atau dari 

penambahan laba bersih.  

10) Total aset dan total kewajiban plus modal sama-sama mengalami 

kenaikan sebesar Rp14.400.000. Kenaikan ini akan sama besarnya 

dengan total kenaikan dari kewajiban dan modal. Kenaikan baik 

total aset maupun gabungan kewajiban dan modal menunjukkan 

PT Makmur Sejahtera memiliki kinerja keuangan positif.  
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Perbandingan Saldo dengan Menggunakan Persentase 

Selain melakukan analisis dengan mengukur besarnya peningkatan atau 

penurunan, Sahabat juga perlu untuk mengukur perubahan 

menggunakan persentase. Perbandingan dengan menggunakan 

persentase memudahkan kita untuk memahami perubahan saldo 

(kenaikan/penurunan) dari saldo sebelumnya. Perbandingan dalam 

persentase ini dihitung dengan menggunakan selisih saldo akhir 

dikurangi saldo awal kemudian dibagi dengan saldo awal.  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙
 × 100% 

Berikut ilustrasi perbandingan kinerja keuangan yang disajikan dalam 

neraca PT Makmur Sejahtera pada dua tanggal neraca, yaitu 31 

Desember 2019 dan 31 Desember 2020. 

PT MAKMUR SEJAHTERA 
Perbandingan Neraca 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 
 

Perkiraan 2019 2020 Perubahan % 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/((1) 

Aset:     

 Kas 18.000 81.000 ↑ 63.000  350% 

 Piutang Usaha 34.000 28.000 ↓ 6.000 -17,65% 

 Investasi  40.000 50.000 ↑ 10.000 25% 

 Persediaan 200.000 180.000 ↓ 20.000 -10% 

 Perlengkapan 3.000 2.400 ↓ 600 -20% 

 Tanah 100.000 100.000 - 0% 

 Bangunan 120.000 108.000 ↓ 12.000 -12% 
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 Peralatan 240.000 220.000 ↓ 20.000 -16,67% 

Total Aset 755.000 769.400 ↑14.400 1,91% 

Kewajiban:     

 Utang Usaha 140.000 141.400 ↑1.400 1% 

 Utang Bank 120.000 120.000 - 0 

 Utang Bunga 5.000 8.000 ↑3.000 60% 

 Utang Hipotek 200.000 200.000 - 0 

Total Kewajiban     

Modal 290.000 300.000 ↑10.000 3,45% 

Total Kewajiban dan 
Modal 

755.000 769.400 ↑14.400 1,91% 

 

Perubahan saldo dengan menggunakan persentase menyederhanakan 

interpretasi terhadap pemahaman perubahan tersebut. Angka 

persentase menunjukkan perubahan dari angka dasar (misal saldo tahun 

sebelumnya).  

Perbandingan runut waktu 

Analisis runut waktu (tren) biasanya digunakan untuk menyimpulkan 

apakah suatu situasi menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dengan kata 

lain, analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi di masa 

mendatang dengan mendasarkan pada kejadian-kejadian di masa lalu. 

Pengertian dari tren itu sendiri adalah perubahan-perubahan atau pola-

pola yang sistematis yang terjadi dalam beberapa periode, dan analisis 

tren memfokuskan pada identifikasi pola-pola yang sistematis tersebut 

untuk memprediksi keadaan di masa mendatang.  

Perbandingan posisi keuangan dalam beberapa periode berjalan akan 

mencerminkan tren perubahan dari pos informasi tersebut. Di sini kita 
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mengambil contoh tren perubahan total aset dalam lima (5) tahun 

terakhir. 

Tabel 3.2 Data Saldo Aset selama 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Total aset 650 680 710 755 769,4 
 

Data di atas jika divisualisasikan dalam bentuk grafik, akan tergambar 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Tren Saldo Total Aset 

 

Berdasarkan Tabel 3.2. dan visualisasi Gambar 3.1. di atas, aset PT 

Makmur Sejahtera memiliki tren positif atau terus meningkat selama 

lima (5) tahun, yaitu sejak tahun 2016-2020. Penyajian dalam bentuk 

angka pada Tabel 3.2. memperlihatkan saldo aset yang nilai angkanya 

bertambah besar dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, saldo aset 

adalah Rp650 juta dan hingga tahun 2020 saldo aset adalah Rp769,4 

juta. Demikian pula dengan penyajian menggunakan gambar (grafik dan 

plot bar) memudahkan penerima informasi memahami perubahan aset 

dalam kurun waktu 2016-2020 tersebut. 
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3.2 Analisis Perbandingan untuk Laporan Laba Rugi 

Laporan laba-rugi menunjukkan penghasilan-penghasilan yang 

diperoleh perusahaan, biaya-biaya yang terjadi serta laba atau rugi neto 

sebagai hasil dari operasi perusahaan selama satu periode tertentu. 

Dengan demikian, laporan laba-rugi yang diperbandingkan 

menunjukkan penghasilan, biaya, laba atau rugi neto dari hasil operasi 

perusahaan dalam dua periode yang berbeda. 

Dengan melakukan perbandingan laporan keuangan yang menunjukkan 

data absolutnya saja, maka Sahabat akan mengalami kesulitan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan atau perubahan-perubahan yang 

penting di antara data-data absolut. Oleh karena itu, diperlukan juga 

perbandingan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam 

jumlah rupiahnya. 

Dengan perbandingan dalam bentuk persentase dari total untuk 

masing-masing pos, Sahabat dapat mengetahui pula perubahan 

proporsi masing-masing pos tersebut dari periode ke periode 

berikutnya.  

PT MAKMUR SEJAHTERA 
Perbandingan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

Perkiraan  2019 2020 Perubahan 

Penjualan (1) 800.000 1.000.000 ↑ 200.000 

Harga Pokok Penjualan (2) 480.000 600.000 ↑ 120.000 

Laba kotor [(1) – (2)] (3) 320.000 400.000 ↑ 80.000 

Beban operasional: (4)    
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Beban penjualan (5) 70.000 120.000 ↑ 50.000 

Beban administrasi (6) 50.000 80.000 ↑ 30.000 

Total beban operasional [(4) + (5)] (7) 120.000 200.000 ↑ 80.000 

Laba dari operasi berjalan [(3) – (7)] (8) 200.000 200.000 0 

Rugi penjualan peralatan (9) 40.000 - ↓40.000 

Beban bunga (10) 20.000 30.000 ↑ 10.000 

Laba sebelum pajak [(8) – (9) – (10)] (11) 140.000 170.000 ↑ 30.000 

Beban pajak penghasilan (12) 35.000 42.500 ↑7.500 

Laba bersih [(11) – (12)] (13) 105.000 127.500 ↑ 22.500 

 

Ilustrasi di atas menunjukkan PT Makmur Sejahtera meraih kinerja 

keuangan positif. Penjualan selama periode 2020 mengalami kenaikan 

dibanding tahun sebelumnya. Tren positif tersebut juga terlihat pada 

laba kotor, laba sebelum pajak hingga laba bersih. Potret keuangan yang 

diwakili oleh angka-angka di laporan keuangan 2019-2020 

menginformasikan kemajuan hasil operasi periode tersebut. 

Perbandingan dalam Persentase 

Perbandingan akun laba rugi dengan menggunakan persentase (%) ini 

memudahkan interpretasi terhadap perubahan akun-akun laba rugi. 

Seringkali penyajian perubahan dalam persentase (%) lazim digunakan 

dalam analisis laporan keuangan. Penerima informasi dengan mudah 

memahami dan membuat perbandingan perubahan dengan tahun 

sebelumnya.  
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PT MAKMUR SEJAHTERA 
Perbandingan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

 

Perkiraan  2019 2020 Perubahan % 

Penjualan (1) 800.000 1.000.000 ↑ 200.000 25% 

Harga Pokok Penjualan (2) 480.000 600.000 ↑ 120.000 25% 

Laba kotor [(1) – (2)] (3) 320.000 400.000 ↑ 80.000 25% 

Beban operasional: (4)     

Beban penjualan (5) 70.000 120.000 ↑ 50.000 71,42% 

Beban administrasi (6) 50.000 80.000 ↑ 30.000 60% 

Total beban operasional 
[(4) + (5)] 

(7) 120.000 200.000 ↑ 80.000 66,67% 

Laba dari operasi 
berjalan [(3) – (7)] 

(8) 200.000 200.000 0 0 

Rugi penjualan peralatan (9) 40.000 - ↓40.000 -100% 

Beban bunga (10) 20.000 30.000 ↑ 10.000 50% 

Laba sebelum pajak  
[(8) – (9) – (10)] 

(11) 140.000 170.000 ↑ 30.000 21,43% 

Beban pajak penghasilan (12) 35.000 42.500 ↑7.500 21,43% 

Laba bersih [(11) – (12)] (13) 105.000 127.500 ↑ 22.500 11,90% 

 

Dengan penyajian perbandingan dalam persentase, pembaca informasi 

kinerja keuangan PT Makmur Sentosa mendapatkan informasi bahwa 

penjualan meningkat 25% dari penjualan tahun sebelumnya. Demikian 

juga kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Laba Kotor berkisar 

25%. Kenaikan ketiga pos tersebut pada angka yang sama (25%) 
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menunjukkan kebijakan harga dan margin laba tahun 2020 tidak 

berubah dari tahun sebelumnya.  

Sahabat, analisis bagian beban operasional PT Makmur memperlihatkan 

perubahan yang lebih besar dibanding perubahan ketiga pos di atasnya. 

Beban penjualan meningkat 71,42% dari tahun sebelumnya, sementara 

beban administrasi naik 60%. Secara total kenaikan beban operasional 

tahun 2020 adalah 66,67% dibanding tahun 2019. Kenaikan beban 

operasional yang lebih besar dibanding kenaikan penjualan dan laba 

kotor mengakibatkan laba operasi berjalan tahun 2020 tidak mengalami 

peningkatan. Dengan demikian, Sahabat dapat memperoleh informasi 

bahwa kenaikan penjualan tergerus oleh kenaikan beban operasional 

tahun berjalan. Informasi tentang perubahan saldo tersebut menuntun 

pada investigasi penyebab kenaikan beban operasional tahun 2020 

yang melonjak tinggi dari periode sebelumnya. 

Pada tahun 2019, PT Makmur menanggung kerugian penjualan 

peralatan Rp40.000.000 dan beban bunga Rp20.000.000. Namun, pada 

tahun 2020, PT Makmur tidak melakukan penjualan aset tetap sehingga 

tidak terjadi kerugian dari transaksi tersebut, dan beban bunga tahun 

2020 mengalami peningkatan sebesar Rp10.000.000. Perubahan pada 

pos Kerugian dan Beban Lain-lain ini menyebabkan laba sebelum pajak 

tahun 2020 meningkat Rp30.000.000 atau meningkat 21,43% dari 

periode sebelumnya. Setelah dikenakan pajak penghasilan, laba bersih 

tahun 2020 naik 11,90% dibanding laba bersih tahun 2019. 

Perbandingan Runut Waktu 

Perbandingan posisi keuangan dalam beberapa periode berjalan akan 

mencerminkan tren perubahan dari pos informasi tersebut. Sahabat 
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akan melihat contoh tren perubahan penjualan, harga pokok penjualan 

dan laba kotor dalam lima (5) tahun terakhir. 

Tabel 3.3 Data Penjualan, HPP dan Laba Kotor (LK) dalam kurun 2016-
2020 (dalam ribuan rupiah) 

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Penjualan 500.000 720.000 650.000 800.000 1.000.000 

HPP 400.000 600.000 500.000 480.000 600.000 

Laba kotor 100.000 120.000 150.000 320.000 400.000 

 

Data di atas jika divisualisasikan dalam bentuk grafik, akan tergambar 

sebagai berikut: 

Gambar 3.2 Tren Penjualan, HPP dan Laba Kotor (LK) 

 

Penyajian data berupa kumpulan angka-angka di atas ke dalam bentuk 

gambar, akan memudahkan Sahabat untuk memahami dan 

menginterpretasikan makna dari kumpulan data tersebut. Dari Gambar 

3.2., Sahabat mudah menangkap informasi bahwa tren penjualan 

mengalami fluktuasi. Dalam dua (2) tahun pertama yaitu 2016-2017, 

penjualan mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2018, penjualan 

turun. Kemudian tahun 2019-2020, penjualan meningkat lagi secara 
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tajam. Dari visualisasi tren penjualan tersebut, manajemen akan mencari 

tahu lebih lanjut faktor penyebab turunnya penjualan tahun 2018.  

Kemudian jika Sahabat amati, tren harga pokok penjualan dalam lima 

(5) tahun terakhir memperlihatkan PT Makmur memiliki harga pokok 

yang fluktuatif. Pada tiga tahun pertama (2016-2018), harga pokok 

penjualan memiliki tren perubahan yang seirama dengan penjualan. 

Namun, mulai tahun 2019 dan 2020, tren harga pokok penjualan 

berbeda dengan penjualan. Demikian pula dengan tren laba kotor 

dalam lima (5) tahun tersebut. Untuk melengkapi informasi dari 

ketidakteraturan tren tersebut, penyajian data dengan bentuk 

persentase perubahan ketiga pos item tersebut membantu menjelaskan 

pola tersebut. 

Tabel 3.4 Data Perubahan Penjualan, HPP dan Laba Kotor (LK) dalam 
kurun 2016-2020 (dalam ribuan rupiah) 

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Penjualan 500.000 720.000 650.000 800.000 1.000.000 

Δ Penjualan  220.000 -70.000 150.000 200.000 

Δ Penjualan  44% -9,72% 23,08% 25% 

HPP 400.000 600.000 500.000 480.000 600.000 

Δ HPP  200.000 -100.000 -20.000 120.000 

Δ HPP  50% -16,67% -4% 25% 

Laba kotor 100.000 120.000 150.000 320.000 400.000 

Δ Laba Kotor  20.000 30.000 170.000 80.000 

Δ Laba Kotor  20% 25% 113% 25% 

 

Pada Tabel 3.4., dengan perhitungan perubahan ketiga pos baik 

perubahan dalam jumlah nominal maupun persentase, analisis 
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perubahan penjualan, HPP dan laba kotor menjadi lebih mudah 

ditelusuri. Penjualan tahun 2017 mengalami kenaikan 44% dari tahun 

sebelumnya, demikian juga HPP 2017 naik sebesar 50%. Laba kotor 

tahun 2017 juga mengalami kenaikan 20%. Tren tersebut baru berubah 

pada tahun 2018 dimana penjualan turun 9,72% diikuti penurunan HPP 

16,67%, yang mengakibatkan laba kotor tetap positif, naik 25%. Tahun 

2019, penjualan kembali meningkat 23,08%, sementara HPP turun 4%. 

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga manajemen 

perlu menganalisis mengapa HPP mengalami penurunan atau 

penghematan dalam tahun 2019. Dan terakhir tahun 2020, baik 

penjualan, HPP maupun laba kotor mengalami peningkatan yang 

seragam yaitu 25%. 

Latihan Soal 

Soal 1 

Berikut ini adalah informasi terkait dengan perubahan saldo akun di 

neraca: 

1) Saldo Piutang naik sebesar Rp15 juta 

2) Saldo Persediaan turun sebesar Rp8 juta 

3) Saldo Perlengkapan naik sebesar Rp2 juta 

4) Saldo Tanah naik sebesar Rp100 juta 

5) Saldo Utang naik sebesar Rp100 juta 

6) Saldo Modal naik sebesar Rp18 juta 

Diminta: berikan interpretasi Sahabat terhadap informasi perubahan 

saldo akun-akun tersebut! 
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Soal 2 

Usaha Dagang (UD) Kencana memiliki data-data transaksi yang telah 

disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai 

berikut. 

UD Kencana 
Neraca 

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

Perkiraan 2019 2020 

Aset:   

 Kas 2.150 1.500 

 Piutang Usaha 6.500 22.500 

 Persediaan 30.000 10.000 

 Perlengkapan 1.350 500 

 Tanah 100.000 100.000 

 Bangunan 50.000 50.000 

 Peralatan 80.000 40.000 

Total Aset 270.000 224.500 

Kewajiban:   

 Utang Usaha 35.000 70.000 

 Utang Bank 50.000 90.000 

 Utang Bunga 5.000 12.000 

Total Kewajiban 90.000 172.000 

Modal 180.000 52.500 

Total Kewajiban dan Modal 270.000 224.500 
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Berdasarkan data keuangan di atas, Sahabat diminta untuk: 

1) menyusun perubahan data dari saldo akun dari neraca 2019 dan 

2020 dalam bentuk perubahan jumlah nominal 

2) menyusun perubahan data dari saldo akun dari neraca 2019 dan 

2020 dalam bentuk perubahan persentase 

3) memberikan interpretasi dari perubahan data tersebut, dimulai 

dari: 

a. perubahan aset lancar 

b. perubahan aset tetap 

c. perubahan kewajiban (utang) 

d. perubahan modal 

 

Soal 3 

Toko Umama telah beroperasi selama 3 tahun sejak tahun 2018. 

Kegiatan operasional toko telah dicatat dan diikhtisarkan dalam laporan 

laba rugi berikut: 

Toko Umama 
Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2019 (dalam 
rupiah) 

Perkiraan 2018 2019 

Penjualan 300.000 450.000 

Harga Pokok Penjualan (128.000) (270.000) 

Laba Kotor 120.000 180.000 

Beban Operasional (50.000) (100.000) 

Laba operasional 70.000 80.000 
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Beban bunga (20.000) (20.000) 

Laba sebelum pajak 50.000 60.000 

Pajak penghasilan (12.500) (15.000) 

Laba bersih 37.500 45.000 

 

Berdasarkan data keuangan di atas, Sahabat diminta untuk: 

1) menyusun perubahan data dari saldo akun dari laba rugi tahun 

2018-2019 dalam bentuk perubahan jumlah nominal 

2) menyusun perubahan data dari saldo akun dari laba rugi tahun 

2018-2019 dalam bentuk perubahan persentase 

3) memberikan interpretasi dari perubahan data tersebut, dimulai dari: 

a. perubahan penjualan, harga pokok dan laba kotor 

b. perubahan beban operasional 

c. perubahan beban bunga 

d. perubahan laba operasional 

e. perubahan laba sebelum pajak 

f. perubahan laba bersih 

 

Soal 4 

Toko Jaya menjalankan usaha penjualan makanan dan minuman di 

kompleks wisata Bukit Indah. Dalam tiga tahun terakhir, kegiatan 

operasional Toko Jaya disajikan dalam bentuk laporan keuangan berikut 

ini.  
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Toko Jaya 
Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 
(dalam rupiah) 

Perkiraan 2018 2019 2020 

Penjualan 320.000 480.000 600.000 

Harga Pokok Penjualan (192.000) (288.000) (360.000) 

Laba Kotor 128.000 192.000 240.000 

Beban Operasional (58.000) (102.000) (180.000) 

Laba operasional 70.000 90.000 60.000) 

Beban bunga (20.000) (30.000) (40.000) 

Laba sebelum pajak 50.000 60.000 20.000 

Pajak penghasilan (12.500) (15.000) (5.000) 

Laba bersih 37.500 45.000 15.000 

 

Asumsikan Sahabat adalah pemilik Toko Jaya. Dengan mencermati data-

data keuangan yang disajikan di atas: 

1) berikan analisis dan penjelasan penyebab laba bersih tahun 2020 

mengalami penurunan menjadi Rp15.000. 

2) setelah mengetahui penyebab penurunan laba tersebut, 

bagaimana langkah perbaikan yang harus ditempuh untuk 

periode mendatang? 
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4. ANALISIS NISBAH (RASIO) 

4.1 Pengertian 

Sahabat, sekarang kita mulai menganalisis rasio-rasio yang biasa 

digunakan dalam menginterpretasi laporan keuangan. Analisis rasio 

menggambarkan hubungan atau nisbah antara satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya dalam satu periode yang sama. Dengan 

analisis rasio Sahabat dapat menjelaskan kepada pemakai informasi 

tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, 

baik menyangkut likuiditas, profitabilitas, maupun hal lainnya. Analisis 

rasio akan lebih bermanfaat bila angka rasio perusahaan yang dianalisis 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standar (misalnya rasio rata-rata industri sejenis). 

 

 

 

Standar rasio bukanlah merupakan angka pembanding yang ideal 

(bukan ukuran yang pasti), tetapi standar rasio dapat digunakan sebagai 

pedoman atau pegangan bagi analis keuangan. Apabila dalam 

pembandingan terdapat penyimpangan/perbedaan yang cukup besar, 

maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Penyimpangan/perbedaan 

tersebut mungkin sekali ditimbulkan oleh hal-hal yang luar biasa yang 

hanya terjadi dalam perusahaan yang sedang dianalisis. 

Dalam mengadakan perbandingan rasio, Sahabat jangan hanya 

berpegang pada standar rasio saja, tetapi harus memperhatikan tren 

Analisis rasio akan lebih bermanfaat bila angka rasio perusahaan 

yang dianalisis dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar (misalnya rasio rata-rata industri 
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atas persentase historis dan rasio dari perusahaan yang dianalisis. 

Dengan membandingkan angka rasio periode sekarang dengan periode 

sebelumnya (tren dari angka rasio), akan diketahui perubahan angka-

angka rasio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui tendensi atau 

kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Di samping data rasio dari periode-periode yang lampau, perhitungan 

rasio tersebut dapat juga dibandingkan dengan angka rasio yang sudah 

direncanakan atau yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. Bila 

terdapat perbedaan antara rasio yang dihitung dengan rasio yang 

direncanakan, maka harus diteliti lebih dalam guna mencari sebab-

sebab terjadinya, apalagi bila selisih tersebut cukup signifikan dan 

merugikan perusahaan. Dengan demikian manajemen dapat segera 

mengambil langkah-langkah agar permasalahannya tidak bertambah 

parah. 

Bila memungkinkan, hasil perhitungan rasio perusahaan akan lebih 

bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan perusahaan lain 

sejenis, terutama yang menjadi pesaing perusahaan dan Sahabat 

anggap sukses dalam usahanya. Dengan membandingkan rasio 

perusahaan dengan perusahaan lain, maka akan dapat diketahui 

kelemahan perusahaan yang sedang dianalisis. Dan selanjutnya 

tindakan korektif dapat dilakukan segera untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan. 
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4.2 Jenis-jenis Analisis Rasio 

Pada dasarnya jenis analisis rasio (nisbah) sangat beragam (bermacam-

macam). Antara analis yang satu dengan yang lain membuat 

pengelompokkan rasio yang berbeda. Sering kali analisis rasio juga 

dibuat sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian pada umumnya 

rasio keuangan perusahaan dapat digolongkan menjadi dua kelompok 

sebagai berikut: 

1) Berdasarkan sumbernya. 

Menurut cara ini rasio terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

a. rasio neraca (yaitu datanya diambil dari neraca), 

b. rasio perhitungan rugi laba, dan 

c. rasio antar laporan atau rasio campuran (yaitu datanya diambil dari 

neraca dan perhitungan rugi laba). 

2) Berdasarkan tujuan penganalisis. 

Menurut cara ini rasio terdiri dari empat jenis yaitu rasio likuiditas, rasio 

leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 

Sementara itu para penulis manajemen keuangan juga menyebutkan 

klasifikasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Weston dan Copeland 

(1986) mengelompokkan analisis menjadi enam kelompok rasio, yaitu: 

1) Rasio likuiditas.  

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2) Rasio pengungkit atau leverage.  

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. 
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3) Rasio aktivitas.  

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber dayanya. 

4) Rasio profitabilitas.  

Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

5) Rasio pertumbuhan.  

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur pertahanan diri dari kondisi 

perusahaan dalam perkembangan ekonomi dan industri. 

6) Rasio penilaian.  

Rasio ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang menyeluruh 

mengenai perusahaan yang berhubungan (berkaitan) dengan risk 

ratio, leverage, dan return ratio. 

Untuk tujuan analisis, modul ini membagi rasio menjadi empat 

kelompok, yaitu: 

1) Rasio likuiditas 

2) Rasio leverage 

3) Rasio aktivitas 

4) Rasio profitabilitas 

 

4.2.1 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Oleh 

karena itu Sahabat, rasio likuiditas ini banyak menarik perhatian para 

kreditur jangka pendek dari bank-bank. Bagi manajemen perusahaan, 

analisis rasio ini dapat membantu mereka untuk menilai efisiensi modal 
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kerja yang digunakan dalam perusahaan. Bahkan untuk para kreditor 

jangka panjang dan pemegang saham, analisis rasio likuiditas dapat 

digunakan untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga 

di masa yang akan datang. 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) berikut ini 

diberikan beberapa rasio (beserta perumusannnya) yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan 

data tersebut. 

4.2.1.1 Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang 

lancar. Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka pendek 

atau menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang-utang tersebut. Menurut aturan kebiasaan, rasio lancar yang baik 

adalah 200%. Rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan 

uang kas dan aset lancar dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan. 

Dengan kata lain mungkin terjadi adanya dana yang menganggur atau 

kelebihan investasi pada aset lancar, yang pada gilirannya 

mengakibatkan operasi perusahaan kurang efisien. Rumus untuk 

menghitung rasio lancar adalah sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 =  
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 
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Berikut ini sebagian informasi dari neraca PT Sukses pada tahun 2019 

dan 2010. Perhitungan untuk rasio lancar PT Sukses adalah sebagai 

berikut: 

Perkiraan 2019 2020 

Aset:   

 Kas 2.150 1.500 

 Piutang Usaha 6.500 22.500 

 Persediaan 30.000 10.000 

 Perlengkapan 1.350 500 

 Tanah 100.000 100.000 

 Bangunan 50.000 50.000 

 Peralatan 80.000 40.000 

Total Aset 270.000 224.500 

Kewajiban:   

 Utang Usaha 35.000 70.000 

 Utang Bank 50.000 90.000 

 Utang Bunga 5.000 12.000 

Total Kewajiban 90.000 172.000 

Modal 180.000 52.500 

Total Kewajiban dan 
Modal 

270.000 224.500 

 

Berdasarkan data keuangan tahun 2019 dan 2020, aset lancar PT Sukses 

terdiri dari Kas, Piutang Usaha, Persediaan, dan Perlengkapan. 

Sementara kelompok utang lancar adalah Utang Usaha dan Utang 

Bunga. Nilai total aset lancar tahun 2019 sebesar Rp40.000, diperoleh 

dari penjumlahan saldo Kas Rp2.150, Piutang Usaha Rp6.500, Persediaan 

Rp30.000 dan Perlengkapan Rp1.350. Sementara nilai Utang lancar 

adalah penjumlahan dari Utang Usaha Rp35.000 dan Utang Bunga 

Aset Lancar 2019
Kas 2.150       
Piutang usaha 6.500       
Persediaan 30.000     
Perlengkapan 1.350       

Total Aset lancar 40.000     

Utang Lancar 2019
Utang Usaha 35.000     
Utang Bunga 5.000       

Total utang lancar 40.000     

Rasio Lancar 2019 
= Aset Lancar / Utang Lancar
= 40.000/40.000 = 1

Aset Lancar 2020 34.500     
Utang Lancar 2020 82.000     

Rasio Lancar 2020 
= Aset Lancar / Utang Lancar
= 34.500/82.000 = 0,42
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Rp5.000, sehingga total Utang Lancar adalah Rp40.000. Berdasarkan 

rumus untuk menghitung rasio lancar, yaitu Aset Lancar dibagi Utang 

lancar (Rp40.000/Rp40.000), rasio lancar dari PT Sukses adalah 1 atau 

100%. Sementara untuk tahun 2020, dengan perhitungan yang sama, 

rasio lancarnya adalah 0,42 atau 42%. 

Interpretasi dari angka rasio lancar PT Sukses tersebut adalah: 

1) Rasio lancar 2019 sebesar 1 atau 100%. Nilai 100% tersebut 

menunjukkan bahwa total aset lancar sama besar dengan utang 

lancar. Bagi kreditor utang jangka pendek (misalnya pemasok 

persediaan), rasio lancar 100% menjadi jaminan ketersediaan 

pembayaran atas pinjaman ke PT Sukses. Meskipun angka 100% 

tersebut belum menunjukkan tingkat keamanan pembayaran yang 

ideal. Jika rasio lancar lebih besar dari 100%, pihak debitur maupun 

kreditur memiliki tingkat kepercayaan atas kemampuan 

penyelesaian utang lancar dari pihak debitur. 

2) Rasio lancar 2020 adalah 42%. Rasio lancar tersebut berada di 

bawah 100% sehingga dapat diinterpretasikan setiap rupiah utang 

lancar hanya dapat dijamin dengan Rp0,42 dari aset lancar. Dengan 

demikian, 58% nilai utang lancar tidak terjamin dengan 

ketersediaan aset lancar tahun 2020. 

3) Dalam rasio lancar, semakin besar nilai rasio menunjukkan 

kemampuan membayar utang jangka pendek yang semakin bagus. 

Catatan: 

 

 

Rasio Lancar: “Semakin besar angka rasio lancar, semakin bagus 

likuiditas perusahaan” 
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4.2.1.2 Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test) 

Rasio cepat dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, 

kemudian membaginya dengan utang lancar. Dibanding dengan rasio 

lancar, rasio ini lebih tajam, karena rasio tersebut mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan tidak 

memperhitungkan persediaan, karena persediaan dianggap masih 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi kas. 

Berdasarkan aturan kebiasaan (rule of thumb) rasio cepat sebesar 100% 

(1:1) sudah dianggap cukup. Rumus untuk menghitung rasio cepat 

adalah sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑪𝒆𝒑𝒂𝒕 =
(𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 − 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏)

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Berikut ini sebagian informasi dari neraca PT Sukses pada tahun 2019 

dan 2010. Perhitungan untuk rasio lancar PT Sukses adalah sebagai 

berikut: 
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Perkiraan 2019 2020 

Aset:   

 Kas 2.150 1.500 

 Piutang Usaha 6.500 22.500 

 Persediaan 30.000 10.000 

 Perlengkapan 1.350 500 

 Tanah 100.000 100.000 

 Bangunan 50.000 50.000 

 Peralatan 80.000 40.000 

Total Aset 270.000 224.500 

Kewajiban:   

 Utang Usaha 35.000 70.000 

 Utang Bank 50.000 90.000 

 Utang Bunga 5.000 12.000 

Total Kewajiban 90.000 172.000 

Modal 180.000 52.500 

Total Kewajiban dan 
Modal 

270.000 224.500 

 

Untuk menghitung rasio cepat, Sahabat menghitung dengan cara  

mengeluarkan nilai persediaan dari aset lancar. Dari perhitungan di atas, 

rasio cepat 2019 dan 2020 adalah 0,25 dan 0,30, berurutan. Dengan rasio 

yang sangat kecil tersebut, ketersediaan aset cepat untuk utang yang 

akan jatuh tempo pada waktu dekat (kurang dari 30 hari) sangat kecil. 

Jika terdapat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu (1) bulan, 

maka kemampuan PT Sukses di atas diperkirakan sebesar 0,25 dan 0,30 

untuk akhir tahun 2019 dan 2020. 

 

Aset Cepat 2019
Kas 2.150       
Piutang usaha 6.500       
Perlengkapan 1.350       

Total Aset Cepat 10.000     

Utang Lancar 2019
Utang Usaha 35.000     
Utang Bunga 5.000       

Total utang lancar 40.000     

Rasio Cepat 2019 
= Aset Cepat / Utang Lancar
= 10.000/40.000 = 0,25

Aset Cepat 2020 24.500     
Utang Lancar 2020 82.000     

Rasio Cepat 2020
= Aset Cepat / Utang Lancar
= 24.500/82.000 = 0,30
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Catatan: 

 

 

 

4.2.2 Rasio Leverage 

Rasio leverage mengukur perbandingan antara dana yang ditanam oleh 

pemilik dalam perusahaan dengan dana yang berasal dari para kreditur. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah mempunyai risiko 

kerugian yang lebih kecil bila terjadi kemunduran ekonomi dibanding 

perusahaan yang mempunyai leverage yang besar, tetapi perusahaan 

akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil bila ekonomi sedang 

makmur. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

akan menghadapi risiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga 

mempunyai kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar bila 

ekonomi membaik. 

Sahabat, berikut ini diberikan beberapa rasio (beserta perumusannya) 

yang berkaitan dengan rasio leverage perusahaan. 

4.2.2.1 Total utang terhadap total aset (total debt to total asets) 

Rasio utang terhadap total aset (sering disebut rasio utang) mengukur 

persentase jumlah dana yang ditanam oleh para kreditor. Utang tersebut 

meliputi utang lancar dan utang-utang jangka panjang seperti utang 

bank, hipotek dan obligasi. Bagi para kreditor, rasio yang rendah akan 

memberikan keamanan terhadap piutangnya, walaupun seandainya 

perusahaan dilikuidasi. Sebaliknya bagi pemilik rasio yang rendah dapat 

Rasio Cepat: “Semakin besar angka rasio cepat, semakin bagus 

likuiditas (cepat) perusahaan” 
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mengakibatkan penghasilan dividen yang menurun sebagai akibat dari 

bertambahnya investor baru. 

Adapun· rumus untuk menghitung rasio utang terhadap total aset 

adalah sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

Dengan menggunakan ilustrasi PT Sukses pada bagian sebelumnya, 

diketahui total aset 2019 adalah Rp270.000 dan total utang adalah 

Rp90.000. Dengan demikian rasio leverage tahun 2019 adalah Rp90.000 

dibagi dengan Rp270.000. 

Rasio leverage 2019 = 90.000 / 270.000 = 0,33 

Rasio leverage 2020 = 172.000 / 224.500 = 0,77 

Rasio utang terhadap aset dari PT Sukses untuk tahun 2019 dan 2020, 

masing-masing adalah 0,33 dan 0,77. Kedua rasio tersebut masih lebih 

kecil dari 1,00. Dengan demikian, total nilai utang masih di bawah dari 

total nilai aset. Hal tersebut menentramkan bagi kreditur dikarenakan 

jumlah aset debitur yaitu PT Sukses lebih besar dari nilai total utang. 

Catatan: 

 

 

4.2.2.2 Time Interest Earned  

Rasio time interest earned (juga disebut coverage ratio) ditentukan 

dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 

Rasio ini mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan kemampuan 

Rasio Utang terhadap Aset: “Semakin kecil angka rasio lancar, 

semakin banyak aset yang tersedia untuk menjamin utang.” 
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perusahaan membayar beban bunga pinjaman. Selain itu rasio ini juga 

menjadi indikator dimana pendapatan boleh turun tanpa 

mempengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bunga 

atau beban bunga yang harus ditutup pada akhir tahun. Adapun 

perumusan rasio time interest earned adalah: 

𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒆𝒂𝒓𝒏𝒆𝒅 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki laba operasional 

sebagai berikut: 

Penjualan 1.000.000 

Harga pokok penjualan (600.000) 

Laba kotor 400.000 

Beban operasional (250.000) 

Laba operasional 150.000 

Beban Bunga (25.000) 

Laba sebelum pajak 125.000 

Pajak penghasilan (31.250) 

Laba bersih 93.750 

 

Rasio time interest earned dari UD Mekar Jaya tahun 2020 adalah 6.00, 

artinya laba yang tersedia untuk membayar beban bunga sebesar 6 kali 

lipat dari beban bunga tahun berjalan (tahun 2020). Rasio ini biasanya 

yang menjadi pertimbangan kreditor untuk menilai kemampuan 

perusahaan debitur yang mengajukan pinjaman.  

 

 

Time interest earned 

= 150.000 = 6,0 
     25.000 
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Catatan: 

 

 

 

4.2.3 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola 

sumber daya yang dimilikinya. Rasio-rasio aktivitas semuanya 

merupakan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi 

dalam berbagai aset. Yang termasuk dalam rasio aktivitas antara lain: 

4.2.3.1 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Perputaran persediaan didefinisikan dengan cara membagi Harga Pokok 

Penjualan (HPP) dengan persediaan. Kadang-kadang persediaan 

dihitung berdasarkan persediaan rata-rata. Persediaan barang sebagai 

elemen utama dari modal kerja merupakan aset yang keluar masuk atau 

selalu berputar. Persediaan merupakan barang dagang yang 

mengendap (belum terjual) pada akhir periode. Dengan demikian, ketika 

jumlah persediaan pada akhir periode kecil, hal tersebut menunjukkan 

sebagian besar persediaan telah terjual.  

Untuk persediaan bahan baku, nilai persediaan akhir lebih kecil 

menunjukkan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi semakin 

besar. Sebaliknya apabila persediaan terlalu besar maka akan 

mengakibatkan perputaran persediaan yang rendah dan juga membawa 

konsekuensi berupa biaya yang timbul sehingga profitabiltas 

perusahaan menurun. Penghitungan rasio perputaran persediaan 

menggunakan rumus: 

Rasio Time Interest Earned (TER): “Semakin besar angka rasio TER, 

semakin banyak laba operasional yang tersedia untuk menjamin 

beban bunga utang.” 
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𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 (𝑯𝑷𝑷)

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏
 

Rata-rata persediaan diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal 

ditambah persediaan akhir, kemudian jumlah tersebut dibagi 2. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑤𝑎𝑙 + 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟

2
 

Untuk lebih pahamnya, yuk Sahabat perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, harga pokok penjualan serta laba kotor 

sebagai berikut: 

Penjualan 1.000.000 

Harga pokok penjualan (600.000) 

Laba kotor 400.000 

 

Data persediaan sebagai berikut: 
Persediaan awal   Rp200.000 
Persediaan akhir  Rp300.000 
 
Rasio perputaran persediaan adalah 2,40. Angka rasio tersebut 

mengindikasikan persediaan dari UD Mekar Jaya berputar 2,4 kali 

setahun. Apakah angka ini sudah menunjukkan kinerja yang baik? Untuk 

menanggapi pertanyaan ini, kita harus mengukur angka rata-rata 

industri dari perusahaan yang bergerak pada lini bisnis yang sama. Jika 

rasio UD Mekar Jaya mendekati atau di atas rasio industri, maka kinerja 

perputaran persediaan cukup baik. Sebaliknya, jika rasio ini lebih kecil 

dari rata-rata industri, kinerja UD Mekar Jaya harus ditingkatkan lagi. 

 

Rata-rata Persediaan 
 = (200.000 + 300.000) /2 = 250.000 
Perputaran Persediaan 
 =   600.000 / 250.000 = 2,40 
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Catatan: 

 

 

4.2.3.2 Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turn Over/RTO) 

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali 

dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. 

Sahabat, perputaran piutang disebut juga dengan RTO. Makin tinggi 

rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang 

makin rendah dan tentunya kondisi ini semain baik bagi perusahaan. 

Sebaliknya jika rasio makin rendah, maka ada over investment atau 

investasi berlebih dalam piutang. 

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 =  
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penjualan kredit dan piutang usaha sebagai 

berikut: 

Penjualan kredit 800.000 

Piutang Usaha - awal 100.000 

Piutang Usaha – akhir 180.000 

Piutang Rata-rata = (100.000 + 180.000)/2 = 140.000 
Perputaran piutang = 800.000/140.000 = 5,71 
Rasio perputaran piutang dari UD Mekar Jaya adalah 5,71.  
 

Rasio Perputaran Persediaan: “Semakin besar angka rasio perputaran 

persediaan, semakin bagus kinerja efisiensi perusahaan. “ 
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Catatan: 

 

 

 

4.2.3.3 Periode Penagihan Piutang Rata-Rata (Average Collection 

Period/ACP) 

Average collection period (ACP) mengukur seberapa lama piutang dapat 

dikonversi menjadi kas. ACP digunakan untuk mengetahui jangka waktu 

yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang menjadi kas. Waktu 

perputaran piutang dinyatakan dalam hari, hal ini disebabkan syarat 

pembayaran yang ditetapkan didalam transaksi penjualan dinyatakan 

dalam satuan hari sebagai satuan waktu. Rasio ini menunjukkan 

seberapa cepat penagihan piutang. Semakin besar semakin baik karena 

penagihan piutang dilakukan dengan cepat. 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 =
𝟑𝟔𝟎

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
 

  

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Berdasarkan data yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran 

piutang, kita bisa menggunakan data tersebut untuk menghitung 

periode penagihan piutang. 

Periode penagihan piutang rata-rata = 360 / 5,71 

Periode penagihan piutang rata-rata = 63,05 hari. 

Rasio Perputaran Piutang: “semakin besar angka rasio perputaran 

piutang, semakin bagus kinerja efisiensi penagihan piutang 

perusahaan.” 
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Periode penagihan piutang rata-rata adalah 63,05 hari. Artinya piutang 

usaha dapat dikonversi menjadi kas menunggu waktu selama 63,05 hari 

atau periode pengumpulan piutang usaha dalam tahun 2020 adalah 

63,05 hari. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kinerja bagian kredit 

perusahaan dan juga menentukan strategi jika perusahaan ingin 

pelanggan membayar utangnya lebih awal. Misalnya dengan 

menawarkan potongan tunai jika membayar lebih cepat. 

Catatan: 

 

 

 

4.2.3.4 Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) 

Rasio perputaran aset digunakan oleh manajemen perusahaan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menunjang kegiatan 

penjualan perusahaan. Rasio perputaran aset adalah rasio aktivitas (rasio 

efisiensi) didapatkan dengan membandingkan penjualan bersih dengan 

total aset rata-rata. Artinya semakin cepat aset perusahaan berputar 

makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio 

ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan 

asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perputaran total aset mengukur 

perputaran seluruh aset perusahaan, dihitung dengan rumus berikut: 

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 =  
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

Periode Penagihan Piutang: “Semakin kecil jumlah angka periode 

penagihan piutang, semakin bagus kinerja efisiensi penagihan 

piutang perusahaan.” 
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Rata-rata total aset diperoleh dengan membagi 2 dari jumlah total aset 

awal dengan total aset akhir. Sementara nilai penjualan meliputi 

penjualan tunai maupun penjualan kredit. 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

UD Mekar Jaya memiliki total penjualan sebesar Rp1.000.000 selama 

tahun 2020. Total aset awal periode sebesar Rp300.000 dan saldo Total 

Aset pada akhir tahun Rp400.000. Dengan demikian, untuk menghitung 

perputaran total aset, kita menghitung rata-rata total aset terlebih 

dahulu. 

Rata-rata total aset  = (300.000 + 400.000) / 2 = 350.000 

Perputaran total aset = Rp1.000.000 / 350.000 = 2,86 

Catatan: 

 

 

 

 

4.2.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dari modal-modal yang digunakan untuk operasi perusahaan 

tersebut atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Berikut ini akan diuraikan beberapa rasio yang berkaitan 

dengan rasio profitabilitas. 

 

Rasio Perputaran Total Aset: “Semakin besar rasio perputaran total 

aset, semakin bagus kinerja efisiensi penggunaan total aset dalam 

menghasilkan penjualan.” 
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4.2.4.1 Rasio Laba Usaha dengan Total Aset  

Rasio laba usaha dengan total aset mencerminkan keuntungan yang 

diperoleh tanpa mengingat dari mana sumber modal dan menunjukkan 

tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya sehari-

hari. Rasio ini sangat berguna untuk membandingkan antara dua 

perusahaan atau lebih yang memiliki struktur permodalan yang berbeda 

atau untuk membandingkan perusahaan yang sarna untuk dua periode 

yang berbeda. Rasio yang rendah dapat menunjukkan adanya investasi 

yang berlebihan, atau bisa juga sebagai akibat rendahnya volume 

penjualan dibanding dengan ongkos-ongkos yang diperlukan. Di 

samping itu rendahnya rasio ini dapat juga menunjukkan inefisiensi di 

dalam produksi, pembelian maupun pemasaran atau mungkin karena 

adanya kegiatan ekonomi yang menurun. 

Rasio laba usaha dengan total aset mengukur kemampuan aset 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumus dari rasio tersebut 

adalah sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun 2020, UD Mekar Jaya memiliki laba bersih sebesar 

Rp80.000,-. Total aset pada akhir tahun adalah Rp400.000. Dengan 

informasi kedua pos tersebut, Sahabat dapat menghitung rasio laba 

usaha dari UD Mekar Jaya tahun 2020 sebesar: 

Rasio Laba Usaha = Rp80.000/Rp400.000 =1/5 = 20% 
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Rasio laba usaha dari UD Mekar Jaya adalah 20%. Angka tersebut 

diinterpretasikan sebagai pengelolaan aset UD Mekar Jaya selama tahun 

2020 mampu menghasilkan laba bersih sebesar 20%. Semakin besar 

angka rasio laba terhadap total aset tersebut, semakin tinggi 

profitabilitas UD Mekar Jaya. 

Catatan: 

 

 

 

4.2.4.2 Gross Margin Ratio (Rasio Laba Kotor) 

Gross margin ratio merupakan perimbangan antara gross profit (laba 

kotor) yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang 

dicapai pada periode yang sama. Rumus untuk menghitung gross 

margin ratio adalah: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑲𝒐𝒕𝒐𝒓 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑲𝒐𝒕𝒐𝒓

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

Rasio di atas mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang 

dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Data rasio margin laba kotor dari 

beberapa periode akan dapat memberikan informasi tentang 

kecenderungan gross margin yang diperoleh. Apabila dibandingkan 

dengan standar rasio dari perusahaan sejenis contohnya maka akan 

diketahui apakah margin yang diperoleh perusahaan sudah tinggi atau 

sebaliknya. 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Rasio Laba Usaha terhadap Total Aset: “Semakin besar rasio laba 

usaha terhadap aset, semakin bagus profitabilitas perusahaan.” 
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Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, harga pokok penjualan serta laba kotor 

sebagai berikut: 

Penjualan 1.000.000 

Harga pokok penjualan (600.000) 

Laba kotor 400.000 

 

Pada tahun 2020, UD Mekar Jaya memiliki laba kotor sebesar 

Rp400.000,-. Penjualan pada tahun 2020 adalah Rp1.000.000. Dengan 

informasi kedua pos tersebut, kita dapat menghitung rasio laba kotor 

dari UD Mekar Jaya tahun 2020 sebesar: 

Rasio Laba kotor = Rp400.000/Rp1.000.000 = 40% 

Rasio laba kotor dari UD Mekar Jaya adalah 40%. Semakin besar angka 

rasio laba kotor, semakin tinggi profitabilitas UD Mekar Jaya. 

Catatan: 

 

 

 

4.2.4.3 Operating Margin Ratio 

Operating margin ratio mencerminkan laba usaha yang dapat dicapai 

oleh setiap rupiah penjualan. Sebenarnya rasio ini hampir mirip dengan 

gross margin ratio. Sahabat, yang membedakan di sini adalah 

pembilangnya. Operating margin ratio menggunakan pembilang laba 

usaha bukan laba kotor. Laba usaha merupakan laba kotor setelah 

Rasio Laba Kotor: 

400.000/1.000.000 = 40% 

Rasio Laba Kotor: “Semakin besar rasio laba kotor, semakin besar 

profitabilitas perusahaan.” 
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dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Oleh karena itu interpretasinya 

juga hampir mirip dengan gross margin ratio. 

Rumus untuk menghitung operating margin ratio adalah: 

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, harga pokok penjualan serta laba kotor 

sebagai berikut: 

Penjualan 1.000.000 

Harga pokok penjualan (600.000) 

Laba kotor 400.000 

Beban operasional (250.000) 

Laba operasional 150.000 

Beban Bunga (25.000) 

Laba sebelum pajak 125.000 

Pajak Penghasilan (31.250) 

Laba bersih 93.750 

 

Pada tahun 2020, UD Mekar Jaya memiliki laba operasional sebesar 

Rp150.000,-. Penjualan pada tahun 2020 adalah Rp1.000.000. Dengan 

informasi kedua pos tersebut, kita dapat menghitung Margin operasi 

dari UD Mekar Jaya tahun 2020 sebesar: 

Margin operasi = Rp150.000/Rp1.000.000 = 15% 

Rasio Margin Operasi: 

150.000 / 1.000.000 =  15% 
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Margin operasi UD Mekar Jaya adalah sebesar 15%. Semakin besar 

angka margin operasi, semakin tinggi profitabilitas UD Mekar Jaya 

Catatan: 

 

 

 

4.2.4.4 Margin Laba Bersih (Net Operating Margin) 

Rasio margin laba bersih merupakan persentase pengukuran dari setiap 

hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, 

termasuk bunga dan pajak. 

Rumus untuk menghitung operating margin ratio adalah: 

𝑴𝒂𝒓𝒋𝒊𝒏 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

Untuk lebih pahamnya, yuk Sahabat perhatikan contoh berikut: 

Pada tahun berjalan (2020), UD Mekar Jaya memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penjualan, harga pokok penjualan serta laba kotor 

sebagai berikut: 

Penjualan 1.000.000 

Harga pokok penjualan (600.000) 

Laba kotor 400.000 

Beban operasional (250.000) 

Laba operasional 150.000 

Beban Bunga (25.000) 

Laba sebelum pajak 125.000 

Margin Operasi: “Semakin besar rasio margin operasi, semakin 

besar profitabilitas perusahaan.” 

Margin laba bersih  

= 93.750 / 1.000.000 = 9,375% 
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Pajak Penghasilan (31.250) 

Laba bersih 93.750 

 

Pada tahun 2020, UD Mekar Jaya memiliki laba bersih sebesar 

Rp93.750,-. Penjualan pada tahun 2020 adalah Rp1.000.000. Dengan 

informasi kedua pos tersebut, kita dapat menghitung margin laba bersih 

dari UD Mekar Jaya tahun 2020 sebesar: 

Margin laba bersih = Rp93.750/Rp1.000.000 = 9,375% 

Margin laba bersih UD Mekar Jaya adalah sebesar 9,375%. Semakin 

tinggi angka margin laba bersih, semakin tinggi profitabilitas UD Mekar 

Jaya 

Catatan: 

 

 

 

4.2.4.5 Imbal Hasil Modal atau Ekuitas (Return on Equity/ROE)   

Rasio ini mewakili total pengembalian modal pemilik dan menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi pemilik menjadi 

keuntungan. Dengan kata lain, ini mengukur keuntungan yang 

dihasilkan untuk setiap dolar dari pemilik perusahaan/ekuitas 

pemegang saham. ROE mewakili kinerja keuangan perusahaan, atau 

uang yang dihasilkan perusahaan berdasarkan total kepemilikan modal 

investor. Seseorang dapat menghitungnya dengan membagi laba bersih 

dengan modal pemilik perusahaan. 

Margin Laba bersih:  “Semakin besar margin laba bersih, semakin 

besar profitabilitas perusahaan.” 
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Sahabat, perhitungan ROE bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan penyertaan modal untuk 

memperoleh keuntungan. Pendapatan bersih, dalam hal ini, adalah total 

pendapatan, setelah dikurangi biaya dan pajak untuk periode tertentu. 

ROE bisa positif atau negatif, tapi bagus atau jeleknya tergantung pada 

standar industri. Jika sebuah perusahaan mengungguli perusahaan lain 

di target pasar yang sama, maka kita dapat mengatakan bahwa 

perusahaan itu berkinerja lebih baik daripada yang lain.  

𝑹𝑶𝑬 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍
 

Untuk lebih pahamnya, yuk perhatikan contoh berikut: 

UD Mekar Jaya memiliki saldo modal sebesar Rp500.000 dan laba 

bersih Rp80.000. Bagi pemilik modal, untuk mengetahui imbal hasil dari 

modal yang ditanamkan di UD Mekar Jaya digunakan perhitungan 

sebagai berikut: 

Imbal Hasil dari Modal (ROE) = Laba Bersih / Modal  

                                               = Rp80.000/Rp500.000 = 16%. 

Catatan: 

 

 

  

Imbal hasil dari Modal: “Semakin besar imbal hasil dari modal, semakin 

besar profitabilitas perusahaan di mata investor.” 
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Latihan Soal 

Untuk menguji pemahaman kita tentang materi pada bab ini, ayo 

kerjakan soal-soal berikut: 

Berikut ini informasi keuangan dari PT Sukses Makmur untuk periode 

2019 dan 2020. 

PT Sukses Makmur 
Neraca 

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

Perkiraan 2019 2020 
 (1) (2) 

Aset:   

 Kas 18.000 81.000 

 Piutang Usaha 34.000 28.000 

 Investasi  40.000 50.000 

 Persediaan 200.000 180.000 

 Perlengkapan 3.000 2.400 

 Tanah 100.000 100.000 

 Bangunan 120.000 108.000 

 Peralatan 240.000 220.000 

Total Aset 755.000 769.400 

Kewajiban:   

 Utang Usaha 140.000 141.400 

 Utang Bank 120.000 120.000 

 Utang Bunga 5.000 8.000 

 Utang Hipotek 200.000 200.000 

Total Kewajiban   

Modal 290.000 300.000 

Total Kewajiban dan Modal 755.000 769.400 
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PT Sukses Makmur 
Laporan Laba Rugi 

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 
(dalam ribuan rupiah) 

Perkiraan  2019 2020 

Penjualan (1) 800.000 1.000.000 

Harga Pokok Penjualan (2) 480.000 600.000 

Laba kotor [(1) – (2)] (3) 320.000 400.000 

Beban operasional: (4)   

Beban penjualan (5) 70.000 120.000 

Beban administrasi (6) 50.000 80.000 

Total beban operasional [(4) + (5)] (7) 120.000 200.000 

Laba dari operasi berjalan [(3) – (7)] (8) 200.000 200.000 

Rugi penjualan peralatan (9) 40.000 - 

Beban bunga (10) 20.000 30.000 

Laba sebelum pajak [(8) – (9) – (10)] (11) 140.000 170.000 

Beban pajak penghasilan (12) 35.000 42.500 

Laba bersih [(11) – (12)] (13) 105.000 127.500 

 

Berdasarkan data-data keuangan di atas, Sahabat diminta untuk: 

1) Menghitung rasio-rasio keuangan untuk tahun 2019 dan 2020: 

a. Rasio likuiditas  

b. Rasio cepat 

c. Rasio utang terhadap total aset 

d. Time interest earned 

e. Perputaran persediaan 

f. Perputaran piutang 
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g. Periode penagihan piutang 

h. Perputaran total aset 

i. Margin laba kotor 

j. Rasio laba terhadap total aset 

k. Margin operasi  

l. Margin laba bersih 

m. Tingkat imbal hasil ekuitas (ROE) 

2) Menginterpretasikan hasil dari rasio keuangan tersebut. 
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Interpretasi atau analisis laporan keuangan, hal yang terkesan pelik bagi sebagian 

Sahabat UMKM. Dalam modul memaknai laporan keuangan ini Sahabat akan diajak 

memaknai laporan keuangan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 

Mulai dari tujuan interpretasi laporan keuangan, kemudian Sahabat akan 

diperkenalkan secara ringkas bagaimana memahami isi dari laporan keuangan baik 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Di bagian akhir modul Sahabat akan 

diberikan penjelasan ringkas mengenai analisis laporan keuangan yang meliputi 

analisis perbandingan laporan keuangan dan analisis rasio yang akan sering digunakan 

oleh Sahabat semua seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio yang 

menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu rasio aktivitas. Jadi yuk kita 

belajar memaknai laporan keuangan.   


