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 Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya 
dengan kewajiban lancarnya. 

 

 Aset Likuid: 

 Aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversikan dengan cepat 
menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. 

 

Metode Rasio Likuiditas yang umum digunakan: 

a. Rasio Lancar 

b. Quick Ratio atau Acid Test 

 



A. Rasio Lancar 

Rasio yang menunjukkan sampai sejauh apa 

kewajiban lancar ditutupi oleh asset yang diharapkan 

akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. 

 

B. Quick Ratio atau Acid Test 

Rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa 

mengandalkan penjualan persediaan. 



 Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya. 

 

Metode yang digunakan: 

A. Rasio Perputaran Persediaan 

Rasio yang menunjukkan berapa kali perputaran persediaan sepanjang tahun. 

 



B. Jumlah Hari Penjualan Belum Tertagih 

Rasio yang menunjukkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu 
setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. 



C. Rasio Perputaran Aset Tetap 

Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 
menggunakan pabrik dan peralatannya. 

 

 

 

 

D. Rasio Perputaran Total Aset 

Rasio yang mengukur perputaran seluruh asset 
perusahaan. 

 

 



A. Total Utang terhadap Total Aset 

Rasio yang mengukur presentase dana yang diberikan oleh kreditor. 

 

 

 

 

B. Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran 
bunga tahunannya. 

 



C. Rasio Cakupan EBITDA 

Rasio yang menunjukkan seluruh arus kas yang tersedia untuk pembayaran sebagai 
pembilang dan seluruh pembayaran finansial yang dibutuhkan sebagai penyebut. 



A. Margin Laba atas Penjualan 

Rasio yang mengukur laba bersih per Rupiah penjualan. 

 

 

 

B. Pengembalian atas Total Aset 

Rasio yang mengukur pengembalian atas total asset. 

 



C. Rasio Kemampuan Dasar untuk Menghasilkan Laba 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset perusahaan, 

sebelum pengaruh pajak dan leverage. 

 

 

D. Pengembalian Ekuitas Biasa 

Rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. 



A. Rasio Harga / Laba 

Rasio yang menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap Rupiah laba 
yang dilaporkan. 

 

 

 

B. Rasio Harga / Arus Kas 

Rasio yang menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan investor untuk setiap Rp. 
1 arus kas.  



C. Rasio Nilai Pasar / Nilai Buku 

 



 Analisis atas rasio-rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke 
waktu dan digunakan untuk memperkirakan kemungkinan membaik 
atau memburuknya kondisi keuangan. 



 Persamaan Du Point menunjukkan tingkat pengembalian atas asset. 

 

 

 

 

 Perusahaan didanai hanya dengan ekuitas biasa, tingkat pengembalian atas ROA 
dan ROE akan sama karena total asset sama dengan ekuitas biasa. 



 Jika perusahaan menggunakan utang, maka untuk mendapatkan pengembalian ROE 
dari ROA dapat dikalikan dengan multiplier ekuitas. 

 



 Benchmarking adalah proses perbandingan suatu perusahaan tertentu 
dengan sekelompok perusahaan “ benchmark”. 



1. Analisis Rasio lebih bermanfaat bagi perusahaan kecil. 

2. Sebagian besar perusahaan menginginkan hasil di atas rata-rata sehingga hanya 
mencapai kinerja rata-rata. 

3. Inflasi menyebabkan perhitungan analisis rasio perusahaan dari waktu ke waktu 
berbeda-beda. 

4. Faktor musiman dapat mendistorsikan analisis rasio. 

5. Perusahaan menggunakan teknik “Window Dressing” sehingga rasio lancar dan rasio 
cepatnya menjadi bagus. 

6. Praktik akuntansi yang berlainan dapat mendistorsi perbandingan. 

7. Sulit menyatakan suatu rasio tertentu itu “baik” atau “buruk”. 

8. Kesulitan menilai karena suatu perusahaan memiliki rasio yang terlihat baik dan rasio 
yang terlihat buruk. 



1. ROE tidak mempertimbangkan risiko. 

2. ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang telah diinvestasikan. 



Faktor-faktor pertimbangan menilai perusahaan: 

1. Apakah pendapatan perusahaan terikat hanya pada satu pelanggan tunggal? 

2. Sampai sejauh apa pendapatan perusahaan terikat pada suatu produk utama? 

3. Sampai sejauh apa perusahaan bergantung pada satu pemasok tunggal? 

4. Berapa persen bisnis perusahaan yang berasal dari luar negeri? 

5. Persaingan. 

6. Produk Baru. 

7. Hukum dan Peraturan. 




