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TEORI RASIO KEUANGAN 
 

Laporan Keuangan : 
 
Merupakan media informasi yg digunakan oleh perusahaan ybs untuk melaporkan 
keadaan dan posisi keuangan kepada pihak yg berkepentingan, terutama bagi kreditur, 
investor dan pihak manajemen dr perusahaan itu sendiri. 
 
Jenis Laporan Keuangan : 
 

1. Neraca (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada 
suatu saat tertentu. 

2. Laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil yang dicapai 
selama suatu periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal 
 
Analisis Rasio Finansial 
 
Penggunaan analisis rasio untuk melakukan interpretasi dan menganalisis laporan 
keuangan akan menggunakan ukuran tertentu yg disebut rasio.  Rasio merupakan bentuk 
rumusan matematis yg menunjukkan hubungan di antara angka tertentu yg dpt 
digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansiil.  
 
Analisis Ratio Keuangan pada dasarnya terdiri atas 2 macam perbandiangan yakni: 

1. Dengan cara membandingkan rasio waktu tertentu dg rasio dr waktu sebelumnya 
dari perusahaan yg sama. Cara ini akan memberikan informasi perubahan rasio dr 
waktu ke waktu sehingga bisa diketahui perkembangannya dan dapat untuk 
proyeksi pada masa yad. 

2. Dengan cara membandingkan rasio keuangan dari satu perusahaan tertentu dg 
rasio keuangan yg sama dr perusahaan lain yg sejenis atau industri (rasio industri) 
dalam waktu yg sama. 

 
Macam-macam Rasio Finansiil: 
 
Dilihat dari sumber di mn rasio itu dibuat, maka rasio dapat digolongkan dalam 3 
golongan yakni: 

1. Rasio Neraca (Balance sheet ratios) 
2. Rasio laporan Rugi & Laba (Income statement ratios) 
3. Rasio antar laporan ( Inter-statement ratios) 
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Pengelompokan rasio keuangan yg lain: 
 

1. Rasio likuiditas  rasio yg dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. 
2. Rasio leverage  rasio yg dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 
3. Rasio aktivitas  rasio yg dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber dananya. 
4. Rasio profitabilitas  rasio yang menunjukkan hasil akhir dr sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan. 
 
 
ANALISIS KEUANGAN SISTEM DU PONT 
 
Sistem ini menggabungkan ratio aktivitas dan profit margin. 
Menunjukkan bagaimana ratio tersebut berinteraksi untuk menentukan 
profitabilitas aktiva yang dimiliki perusahaan. 
 
 
   SALES 
    
  NOI  
    
 PROFIT MARGIN  OPERATING EXPENSES 
    

    
  NET SALES  
EARNING POWER    
    
    
  NET SALES  
    
 ASSET TURNOVER  WORKING CAPITAL 
    
    
  NOA  
    
   FIXED ASSETS 
 
 
 
 
 
 



Penggunaan Rasio Finansiil Rata-rata untuk Penyusunan Proyeksi Laporan Finansiil 
 
Contoh: 
Berdasarkan rasio industri di bawah ini susunlah “Neraca pro forma” dan tentukan pula 
estimasi penjualan beserta estimasi harga pokok penjualan. Perusahaan tersebut 
termasuk dalam kelompok “average” di dalam industri ybs. 
 

1 Debt / net worth 50 % 
2 Acid test ratio 150 % 
3 Assets turnover 2 x 
4 Collection period 36 hari (1 th=360 hari) 
5 Gross profit margin 40 % 
6 Inventory turnover (at cost) 8 x 
7 Common stock Rp 20.000,00 
8 Retained Earning Rp 18.000,00 

 
Ket : Semua hutang adalah hutang lancar 

1. Besarnya Utang 
 

 %50=
Networth

Debt  

 
 
2. Total Aktiva 
 
Total Aktiva = Total Hutang + Modal Sendiri 
 
 
3. Total Aktiva Likuid ( Kas + Piutang) 
 

%150
tan

tan
==

+ tioAcidTestRa
gLancarHu

gPiuKas  

 
4. Penjualan (Sales) 
 

Assets
SaleserAsetTurnov =  
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5. Piutang  
 

reditPenjualanK
rataxgrataPiuiodelectionperAverageCol 360tan −

=  

6.  Kas = (Kas + Piutang) – Piutang 
 
7. Harga Pokok Penjualan  (C.G.S) 
      C.G.S. = 100 % - Gross profit margin 
 
8. Persediaan (Inventory) 

 

           
rataataInventoryr
ualanaPokokPenjHurnoverInventoryT

−
=

arg  

 
 

9. Aktiva Tetap 
Ativa Tetap = Total Aktiva – (Kas + Piutang + Inventory) 
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