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ABSTRAKSI 

 
Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten adalah salah satu dari apotek 

yang cukup terkenal di kota Klaten yang dimiliki oleh Pemda Klaten. Letaknya 
yang strategis di tengah pusat kota Klaten mendukung keberhasilan kegiatan 
usaha yang dijalaninya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perusda ini 
menjual berbagai macam obat-obatan. Jenis-jenis obat yang tersedia di apotek ini 
antara lain: jenis obat tablet, obat injeksi, obat bebas, obat generik, dan obat lain-
lain. Selain menjual obat-obat tersebut Perusda apotek juga menyediakan bahan 
baku obat, dan alat-alat kesehatan. Masyarakat Klaten lebih cenderung 
mengkonsumsi obat dari Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten karena harga 
jual obat relatif murah, mutu obat yang terjamin, dan pelayanan kepada 
masyarakatpun sangat menyenangkan. 

Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kondisi keuangan pada Perusda, menilai tingkat kinerja keuangannya dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan, dan untuk mengetahui apakah dari hasil 
perhitungan analisis laporan keuangan selama tiga tahun terakhir ini (2000-2002) 
mengalami peningkatan, stabil atau penurunan.  

Dari hasil analisis rasio keuangan yang telah dilakukan Perusda Apotek 
Sidowayah Farma memiliki rasio likuiditas yang baik, karena selama tahun 2000-
2002 rasio likuiditas selalu menunjukkan peningkatan. Rasio solvabilitas dari 
tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Sementara rasio 
rentabilitas menunjukkan bahwa Perusda selalu memiliki hasil perhitungan 
analisis di atas 10% yaitu batas standar yang ditentukan Perusda tersebut. 
Sedangkan rasio aktivitasnya mengalami penurunan kecuali  sales to total assets 
ratio dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. 

Selama periode 2000-2002 Perusda Apotek Sidowayah Farma dalam 
keadaan likuid, solvabel, rendabel, dan mempunyai aktivitas yang baik. Tingkat 
kinerja keuangan Perusda tersebut termasuk dalam klasifikasi kinerja keuangan 
yang sehat. Sehingga Perusda Apotek Sidowayah Farma tidak salah kalau menjadi 
tempat kepercayaan di hati masyarakat Klaten dalam mengkonsumsi obat. 
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A. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN DAERAH APOTEK 

SIDOWAYAH FARMA KLATEN 

Perusda Apotek Sidowayah Farma adalah salah satu dari empat 

perusahaan daerah yang berbadan hukum milik Pemerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Klaten. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1985 Tanggal 30 

Maret 1985. Perusda ini berlokasi di Jalan Pemuda Tengah No.156 Telp. 

(0272) 322219 Klaten. 

Dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Surat Izin Apotek No. 

1228/ SIA/ 67/ 88/ 89 dan masih berlaku sampai sekarang dengan sedikit 

perubahan. Dalam pengelolaannya, Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten disamping berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1985 juga harus 

berpedoman pada peraturan sebagai berikut. 

1) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusda. 

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara 

Pengawasan dan Pembinaan Perusda di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

3) Undang-undang No. 3 Tahun 1980 tentang Pembukaan Apotek. 

4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotek. 

5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 244/ Men Kes/ 

SK/ V/ 1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. 
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6) Peraturan-peraturan lain tentang apotek yang masih berlaku. 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERUSAHAAN 

DAERAH APOTEK SIDOWAYAH FARMA KLATEN 

1. Kedudukan Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

a) Perusda Apotek Sidowayah Farma adalah Perusda yang berbadan 

hukum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. 

b) Perusda Apotek Sidowayah Farma dipimpin oleh Direksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala 

Daerah melalui Badan Pengawas. 

2. Tugas Pokok 

Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten mempunyai tugas pokok 

sebagai berikut. 

a) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan obat dan 

perbekalan farmasi lainnya. 

b) Membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk mengeluarkan 

obat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama yang 

berpenghasilan rendah. 

c) Melaksanakan salah satu usaha untuk menunjang penyediaan dana 

pada Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Klaten. 

 

3. Fungsi Pokok 
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Perusda 

Apotek Sidowayah Farma Klaten mempunyai fungsi pokok sebagai 

berikut. 

a) Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah 

mengucapkan Sumpah Jabatan. 

b) Sarana Farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, 

pencampuran, dan penyerahan obat, atau bahan obat. 

c) Penyalur perbekalan farmasi yang harus menyalurkan obat yang 

diperlukan secara luas dan merata. 

 

C. PERMODALAN 

Modal pertama Perusda Apotek Sidowayah Farma sebesar Rp. 

2.000.000,00 yang ditetapkan dengan SK DPR-GR Kabupaten Klaten 

Nomor 8/ SK/ DPRD/ 1967 Tanggal 8 Juni 1967. 

Di dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1985 dalam Bab IV pasal 6 

disebutkan: 

a. Modal awal yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah sebesar Rp. 

31.524.522,52. 

b. Modal yang belum atau tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah 

tetapi dikelola oleh Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 12 

D. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH APOTEK 

SIDOWAYAH FARMA KLATEN 

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan 

pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau 

posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, 

koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan 

besaran, atau ukuran suatu kerja. Adapun faktor-faktor utama yang 

menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut. 

1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. 

2. Teknologi yang digunakan. 

3. Anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. 

4. Ukuran organisasi. 

Sedangkan unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari sebagai 

berikut. 

1. Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual 

dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja), dan penyatuan 

tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementalisasi). 

2. Standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan 

organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang 

direncanakan. 
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3. Koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang 

mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. 

4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, yang menunjukkan 

lokasi (letak) kekuasaan pembuatan keputusan. 

5. Ukuran satuan kerja, menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu 

kelompok kerja. 

Berikut ini adalah struktur organisasi Perusda Apotek Sidowayah 

Farma Klaten. 
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E. DESKRIPSI TUGAS DAN FUNGSI  

1. Badan Pengawas 

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut. 

a. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan 

perusahaan. 

b. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan 

Kepala Daerah. 

c. Membahas dan meneliti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Perusahaan, Neraca, dan Laporan Keuangan pada akhir tahun buku, 

menyiapkan saran dan tindak lanjut, dan rencana pengesahan oleh 

Kepala Daerah. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kepala Daerah. 

Badan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengelola perusahaan. 

b. Pengawas atas jalannya Perusahaan dan Direksi. 

c. Menentukan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan. 

2. Direksi 

Direksi bersama-sama Apoteker Pengelola Apotek mempunyai tugas 

sebagai berikut. 

b. Memimpin, mengurus, dan membina perusahaan menurut 

kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah. 

c. Merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan. 
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d. Menyampaikan laporan perusahaan secara berkala tentang Laporan 

Keuangan, Neraca, Perhitungan Laba Rugi, dan lain-lain laporan 

yang ditetapkan. 

Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Menjamin likuiditas perusahaan. 

b. Menjamin kebenaran pencatatan seluruh kekayaan perusahaan. 

c. Menggunakan dana dan daya yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

d. Mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan 

di perusahaan bidang tata usaha dan administrasi keuangan. 

3.  Apoteker Pengelola Apotek 

Apoteker Pengelola Apotek mempunyai tugas sebagai berikut. 

b. Mengelola perusahaan dibidang kefarmasian bersama Direksi. 

c. Menyusun Rencana Anggaran dan Belanja perusahaan. 

d. Menyusun laporan tahunan untuk menentukan sisa hasil usaha untuk 

dimintakan pengesahan kepada Bupati Kepala Daerah. 

Apoteker Pengelola Apotek mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Apoteker Pengelola Apotek bersama-sama Direksi mempunyai 

fungsi mengurus material, karyawan, dan kesejahteraan. 

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Apoteker Pengelola 

Apotek dibantu beberapa Asisten Apoteker, penerima resep, tenaga 

pembantu penjualan, dan pembantu administrasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

4. Urusan Tata Usaha 

Urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di 

bidang administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Urusan Tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengelolaan 

administrasi kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. 

b. Melaksanakan tugas-tugas kebersihan, ketertiban, dan kerapian serta 

lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Pemegang Kas 

Pemegang kas mempunyai tugas menerima, mengeluarkan, 

menyimpan uang, dan alat-alat pembayaran lainnya serta surat berharga 

yang merupakan kekayaan perusahaan. 

Pemegang kas mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Menerima, mengeluarkan, menyimpan uang, dan alat-alat 

pembayaran lainnya serta surat berharga yang merupakan kekayaan 

perusahaan. 

b. Menjamin kebenaran dan kecocokan jumlah uang yang ada. 

6. Urusan Pembukuan 

Urusan Pembukuan mempunyai tugas sebagai berikut. 

a. Mengatur pelaksanaan pembukuan perusahaan. 

b. Membuat laporan keuangan yang jelas, teratur, dan tepat waktu 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Urusan Pembukuan mempunyai fungsi mencatat semua kekayaan 

perusahaan dalam pembukuannya. 

7. Urusan Peracikan 

Urusan Peracikan mempunyai tugas meracik, memesan obat, dan 

perbekalan farmasi lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Urusan Peracikan mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. Menjamin kebenaran peracikan obat yang dilaksanakan sesuai 

dengan resep dokter yang diterima. 

b. Menjamin kelancaran pelayanan obat kepada masyarakat yang 

memerlukan. 

8. Urusan Gudang 

Urusan Gudang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. 

b. Menerima, menyiapkan, dan mengeluarkan obat atau perbekalan 

farmasi. 

c. Melengkapi persediaan obat atau perbekalan farmasi lainnya sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

d. Mencocokan kebenaran barang yang ada. 

9.  Urusan Penjualan 

Urusan Penjualan mempunyai tugas:    

 Mengatur kelancaran pelayanan resep dokter, pelayanan pembelian 

umum/bebas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan dan 

menyampaikan laporan penjualan serta bertanggung jawab atas 

kecocokan jumlah uang yang diterima. 
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F.      PERUMUSAN MASALAH 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan. Tujuan dasar dari pelaporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam penentuan 

keputusan dan investasi bagi pihak intern maupun pihak ekstern. Data yang 

diperoleh dari laporan keuangan akan diperbandingkan untuk dua periode 

atau lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh hasil yang 

mendukung keputusan yang akan diambil. Hasil dari analisis laporan 

keuangan tersebut akan lebih bernilai bila dibandingkan dengan hasil atas 

analisis laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (dalam industri yang 

sama). 

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan 

Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten dengan menganalisis laporan 

keuangan untuk periode 2000-2002. Sedangkan rasio yang digunakan untuk 

menganalisis dan menilai kinerja keuangan Perusda tersebut adalah rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, dan rasio 

aktivitas. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana kondisi keuangan pada Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten tiga tahun terakhir ini? 
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2. Bagaimana kinerja Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten jika dilihat 

dari analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau 

profitabilitas, dan rasio aktivitas? 

3. Apakah hasil perhitungan analisis rasio keuangan selama tiga tahun 

terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan, stabil atau penurunan? 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A.      ARTI PENTING LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan atau financial statement (biasanya dalam bentuk 

Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi) berisi informasi tentang prestasi 

perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk 

penetapan kebijakan di masa yang akan datang. Penting sekali untuk 

mengenali bahwa neraca merupakan laporan tentang posisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu, sedangkan perhitungan laba-rugi 

menunjukkan hasil kegiatan operasi selama periode waktu tertentu. Menurut 

Zaki Baridwan yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu 

proses pencatatan dari transaksi keuangan yang telah terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan yang dibuat oleh manajemen, untuk 

pertanggungjawaban tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan. 

(Intermediate Accounting, 1992; 17).  

Setiap analisis mempunyai tujuan atau kegunaan yang menentukan 

perbedaan penekanan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan utama 

analisis keuangan adalah memperoleh pandangan yang lebih baik tentang 

masalah operasional dan keuangan yang dihadapi perusahaan. Dalam 

menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-

kemajuan perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini. 

13 
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2. Likuiditas, berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, 

dengan kata lain likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Perusahaan 

yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan 

tersebut likuid, sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai 

kemampuan membayar disebut illikuid. 

3. Solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajiban keuangannya (baik jangka pendek maupun jangka 

panjang) apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Suatu perusahaan 

yang solvabel berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva yang 

cukup untuk membayar semua utang-utang, sebaliknya apabila jumlah 

aktiva lebih kecil daripada jumlah utangnya, berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan insovable. Dalam hubungan antara likuiditas dan 

solvabilitas ada empat kemungkinan yang dapat dialami perusahaan yaitu 

sebagai berikut. 

a. Perusahaan yang likuid tetapi insolvabel. Perusahaan tersebut tidak 

segera dalam keadaan kesulitan keuangan dan kesulitan baru timbul 

apabila perusahaan itu dibubarkan. 

b. Perusahaan yang likuid dan solvabel. Kondisi keuangan perusahaan 

tersebut dalam keadaan baik, sehingga mampu memenuhi semua 

kewajibannya. 
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c. Perusahaan yang solvabel tetapi illikuid. Perusahaan tersebut akan 

segera mengalami kesulitan keuangan karena menghadapi tagihan-

tagihan dari krediturnya. 

d. Perusahaan yang insolvabel dan illikuid. Perusahaan tersebut 

menunjukkan keadaan keuangan yang kurang baik, karena pada 

suatu waktu akan menghadapi kesulitan keuangan. 

3. Rentabilitas atau Profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif. Rentabilitas tersebut dapat 

diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam 

suatu periode dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan tersebut. 

Cara-cara penilaian rentabilitas perusahaan sehubungan dengan sumber 

modal yang didapat perusahaan adalah sebagai berikut. 

a. Perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang 

digunakan (modal sendiri dan modal asing) untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase disebut dengan 

Rentabilitas Ekonomi. 

b. Perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut disebut dengan Rentabilitas Modal Sendiri atau Rentabilitas 

Usaha. 
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Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba 

dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, 

keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran 

bahwa perusahaan tersebut rendabel. Sehingga bagi manajemen atau 

pihak lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan 

yang lebih besar. 

4. Stabilitas Usaha, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas utang-

utangnya dan akhirnya membayar kembali utang-utang tersebut tepat 

pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden 

secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau 

krisis keuangan. 

 

B.      METODE DAN TEKNIK ANALISIS 

Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk 

menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam 

laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari 

masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan keuangan 

yang dianggarkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. 

Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga lebih dapat dimengerti. 
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Ada dua metode analisis yang digunakan, yaitu analisis horisontal 

(metode analisis dinamis) dan analisis vertikal (metode analisis statis). 

Analisis Horisontal adalah analisis dengan mengadakan pembandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui 

perkembangannya. Analisis Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang 

dianalisis hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam 

laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 

keuangan atau hasil operasi periode itu. 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual 

yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen (Helfert, 1996; 67). 

Terdapat berbagai teknik analisis untuk melakukan penilaian kinerja 

perusahaan, teknik analisis yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen (common-size statement), 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 
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struktur permodalan dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal selama 

periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian. 

 

C.     ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN PEMBAHASAN 

Rasio adalah alat yang dinyatakan dalam arithmatical terms yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan antara dua macam data 

finansial (Riyanto, 1995; 327). 
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Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat 

analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran 

tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar. Angka rasio periode sekarang 

dengan angka rasio periode yang lalu akan dibandingkan untuk mengetahui 

perubahan-perubahan angka-angka rasio yang dimiliki perusahaan dan untuk 

mengetahui tendensi atau kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Selain itu, dapat juga diperbandingkan dengan angka rasio 

yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. 

Tujuan tiap penganalisis pada umumnya adalah untuk mengetahui 

tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang 

bersangkutan. Penulis disini menganalisis laporan keuangan suatu 

perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan tersebut. Disamping itu, juga untuk mengetahui kondisi keuangan 

dan perkembangan perusahaan selama periode tertentu. 

Menurut Budi Rahardjo dalam bukunya “Akuntansi dan Keuangan 

untuk Manajer Non Keuangan” mengklasifikasikan rasio-rasio keuangan 

sebagai berikut. 

a. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 
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b. Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Rasio Rentabilitas dan Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan 

atau aktiva. 

d. Rasio Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas 

penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. 

e. Rasio Investasi adalah rasio yang menunjukkan investasi dalam 

surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi. 

Berikut ini adalah perhitungan analisis rasio keuangan dan pembahasannya. 

1. LIKUIDITAS 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi kewajiban finansiilnya pada saat ditagih 

(Munawir, 1995; 31). 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau untuk membayar 

utang-utangnya pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid dan sebaliknya perusahaan yang tidak dapat segera 

memenuhi atau membayar utang-utangnya pada saat ditagih berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid. 
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Rasio Likuiditas meliputi rasio-rasio di bawah ini. 

a. Current Ratio 

Current Ratio (CR) yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dan utang lancar (Riyanto, 1995). Rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan 

menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. 

Rumus yang sering digunakan untuk menghitung current ratio 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis current ratio 

sebagai berikut. 

Tahun  2000 = 
46,977.286.128
59,385.880.355

 x 100% = 277,41% 

Tahun  2001 =  
35,178.824.141
08,909.778.419

 x 100% = 295,98% 

Tahun  2002  = 
31,108.774.140
31,141.626.438

 x 100% = 311,58% 

Dari hasil perhitungan analisis current ratio di atas dapat dijelaskan 

bahwa pada tahun 2000 memiliki current ratio yang terendah yaitu sebesar 

277,41% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin dengan 

Rp. 2,7741. Meskipun hasil perhitungan current ratio ini berada pada titik 

Current Ratio = 
Lancar Utang
Lancar Aktiva

 x 100% 
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terendah tetapi masih diatas 200% batas standar current ratio (Gibson, 

1998; 280). Tahun 2002 memiliki current ratio tertinggi yaitu sebesar 

311,58% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin dengan 

Rp. 3,1158 aktiva lancar. Sedangkan tahun 2001 current ratio mengalami 

peningkatan sebesar 18,57% dari tahun 2000. Peningkatan ini disebabkan 

oleh kenaikan aktiva lancar lebih besar dibanding dengan kenaikan utang 

lancar. Kenaikan tertinggi terjadi pada kenaikan persediaan dan kenaikan 

utang dagang. Pada tahun 2002 current ratio mengalami peningkatan 

sebesar 15,6% dari tahun sebelumnya (2001). Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan aktiva lancar dan adanya penurunan utang lancar yaitu 

turunnya utang PPN, jasa produksi, dana pembangunan, dan cadangan 

pajak.  

b. Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara (aktiva 

lancar-persediaan) dengan utang lancar (Munawir, 1995). Rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban dengan tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan 

menganggap piutang segera dapat direalisir menjadi uang kas walaupun 

dalam kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang. 

Quick Ratio  dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 Quick Ratio = 
Lancar Utang

PersediaanLancar Aktiva -
 x 100% 
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Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis quick ratio 

sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
46,977.286.128

00,465.981.20259,385.880.355 -
 x 100% = 119,19% 

Tahun 2001 = 
35,178.824.141

00,365.759.23208,909.778.419 -
 x 100% = 131,87% 

Tahun 2002 = 
31,108.774.140

50,852.676.25231,141.626.438 -
 x 100% = 132,09% 

Hasil perhitungan analisis quick ratio di atas dapat dijelaskan bahwa 

pada tahun 2002 memiliki quick ratio tertinggi yaitu sebesar 132,09% yang 

berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin dengan Rp. 1,3209 quick 

assets. Tahun 2000 memiliki quick ratio terendah sebesar 119,19% yang 

berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin dengan Rp. 1,1919 quick 

assets. Selama tahun 2001 quick ratio mengalami peningkatan sebesar 

12,68% dari tahun 2000. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan quick 

assets yang lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan utang lancar. 

Pada tahun 2002 quick ratio mengalami peningkatan sebesar 0,22% dari 

tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh peningkatan quick assets dan 

penurunan utang lancar. 

c. Cash Ratio  

Cash ratio dapat diperoleh dengan memperbandingkan antara uang 

yang ada (kas dan efek) dengan utang lancar (Riyanto, 1995). 
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Cash Ratio sering dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis cash ratio 

sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
46,977.286.128
59,228.163.126

 x 100% = 98,34%   

Tahun 2001 = 
35,178.824.141
08,352.850.154

 x 100% = 109,18% 

Tahun 2002 = 
31,108.774.140
81,653.602.167

 x 100% = 119,06% 

Hasil perhitungan analisis  cash ratio di atas menunjukkan bahwa 

tahun 2002 mempunyai cash ratio tertinggi yaitu sebesar 119,06% yang 

berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin dengan Rp. 1,1906 kas 

dan aktiva yang setara dengan kas. Tahun 2000 memiliki cash ratio 

terendah yaitu sebesar 98,34% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang 

lancar dijamin dengan Rp. 0,9834 kas dan aktiva yang setara dengan kas. 

Selama tahun 2001 cash ratio mengalami peningkatan sebesar 15,84% dari 

tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh peningkatan kas lebih besar bila 

dibandingkan dengan peningkatan utang lancar. Sedangkan tahun 2002 cash 

ratio mengalami peningkatan sebesar 9,88% dari tahun 2001. Peningkatan 

Cash Ratio = 
Lancar Utang
EfekKas +

 x 100% 
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rasio ini diakibatkan oleh adanya peningkatan kas dan terjadinya penurunan 

pada jumlah utang lancar. 

d. Working Capital to Total Assets Ratio (Rasio Modal Kerja Atas Total 

Harta) 

Rasio modal kerja atas total harta adalah perbandingan antara jumlah 

modal kerja bersih (aktiva lancar-utang lancar) dengan jumlah seluruh 

aktiva perusahaan (Rahardjo, 2000) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung working capital to total 

assets adalah seperti di bawah ini. 

 

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis working 

capital to total assets ratio sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
59,216.035.392

)46,977.286.12859,385.880.355( -
 x 100% 

                     =  
59,216.035.392
13,408.593.227

 x 100% = 58,05% 

Tahun 2001  = 
08,021.913.447

)35,178.824.14108,909.778.419( -
x 100% 

                     =  
08,021.913.447
73,730.954.277

 x 100% = 62,06% 

Tahun 2002  = 
31,253.041.463

)31,108.774.14031,141.626.438( -
 x 100% 

Working Capital to Total Assets Ratio = 
Aktiva Total
Kerja Modal

 x 100% 
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                     =  
31,253.041.463
00,033.852.297

 x 100% = 64,33% 

Dari hasil perhitungan analisis working capital to total assets ratio 

di atas dapat dijelaskan bahwa tahun 2000 memiliki hasil analisis yang 

paling rendah yaitu sebesar 58,05% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 

aktiva lancar dijamin dengan Rp. 0,5805 modal kerja. Sedangkan hasil 

analisis yang tertinggi dimiliki tahun 2002 yaitu sebesar 64,33% yang 

berarti bahwa setiap Rp. 1,00 aktiva lancar dijamin dengan Rp. 0,6433 

modal kerja. Tahun 2001 working capital to total assets ratio  mengalami 

peningkatan sebesar 4,01% dari tahun 2000, dan selama tahun 2002 

mengalami peningkatan sebesar 2,27%.     

    

2. SOLVABILITAS 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan 

dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau 

kewajiban yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya. Sebaliknya 

apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah utang, 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable.  

Rasio solvabilitas meliputi rasio-rasio  berikut ini. 

a. Total Debt to Total Assets Ratio (Rasio Utang Atas Aktiva) 

Rasio jumlah utang dibanding dengan jumlah aktiva (total debt to 

total assets atau debt to total assets ratio atau leverage ratio) adalah 
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perbandingan jumlah seluruh utang perusahaan terhadap kekayaan atau 

aktiva yang dimiliki perusahaan (Rahardjo, 2000). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung total debt to total assets 

ratio adalah sebagai berikut. 

  

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten Periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis total debt to 

total assets ratio sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
59,216.035.392
83,976.300.261

 x 100% = 66,65%                                                     

Tahun 2001 = 
08,021.913.447
72,805.961.259

 x 100% = 58,04% 

Tahun 2002 = 
31,253.041.463
74,631.234.279

 x 100% = 60,30% 

Dari hasil perhitungan analisis total debt to total assets ratio di atas 

menunjukkan bahwa pada tahun 2000 Perusda Apotek Sidowayah Farma 

memiliki hasil tertinggi yaitu sebesar 66,65% yang berarti bahwa setiap Rp. 

0,6665 utang dijamin dengan Rp. 1,00 total aktiva. Sedangkan titik terendah 

dimiliki pada tahun 2001 sebesar 58,04% yang berarti bahwa setiap Rp. 

0,5804 dijamin dengan Rp. 1,00 aktiva. Walaupun memiliki hasil yang 

terendah tetapi pada tahun ini peningkatan jumlah utang sebanding dengan 

peningkatan aktiva, jadi tahun 2001 memiliki angka yang efektif. Pada 

Total Debt to Total Assets Ratio = 
AktivaJumlah 
UtangJumlah

 x 100% 
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tahun 2001 juga terjadi penurunan sebesar 8,61% dari tahun sebelumnya, 

dan selama tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 2,26% dari tahun 

2001.   

         b. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara jumlah utang (baik 

utang jangka pendek maupun utang jangka panjang) dengan jumlah modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan   bagian dari setiap rupiah modal yang 

dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang perusahaan.  

Menurut Munawir rumus yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan analisis adalah sebagai berikut. 

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis DER sebagai 

berikut. 

Tahun 2000 = 
76,239.734.130
83,976.300.261

 x 100% = 199,87% 

Tahun 2001 = 
36,215.951.187
72,805.961.259

 x 100% = 138,31% 

Tahun 2002 = 
31,253.041.463
74,631.234.279

 x 100% = 151,92% 

Dari hasil perhitungan analisis debt to equity ratio di atas dapat 

dijelaskan pada tahun 2000 Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki 

hasil perhitungan tertinggi yaitu sebesar 199,87% yang berarti bahwa setiap 

Debt to Equity Ratio = 
Sendiri Modal

 UtangTotal
 x 100% 
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Rp. 1,9987 utang dijamin dengan Rp. 1,00 modal sendiri. Meskipun 

memiliki angka tertinggi namun tidak efisien dikarenakan jumlah utang 

lebih besar dibanding dengan modal sendiri atau bisa dibilang penjaminnya 

lebih kecil. Sedangkan titik terendah dimiliki Perusda Sidowayah Farma 

pada tahun 2001 yaitu sebesar 138,31% yang berarti bahwa setiap Rp. 

1,3831 utang dijamin dengan Rp. 1,00 modal sendiri. Pada tahun 2001 debt 

to equity ratio mengalami penurunan sebesar 61,56%, penurunan ini 

disebabkan oleh turunnya total utang dan peningkatan modal sendiri. 

Sedangkan pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 13,61%. 

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan total utang dan penurunan 

modal sendiri. Sementara pada tahun 2002 mengalami peningkatan tipis 

sekali yaitu sebesar 1,13%.   

c. Current Liabilities to Equity Ratio (Rasio Utang Lancar Atas Modal) 

Current Liabilities to Equity Ratio (Rasio Utang Lancar atas Modal) 

adalah perbandingan antara jumlah utang lancar (atau utang jangka pendek) 

dengan jumlah modal sendiri. 

Menurut Budi Rahardjo rumus yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan analisis current liabilities to equity ratio sebagai berikut. 

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis current 

liabilities to equity ratio sebagai berikut. 

Current Liabilities to Equity Ratio =
Sendiri ModalJumlah 

Pendek JangkaUtangJumlah
 x100% 
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Tahun 2000 = 
76,239.734.130
46,977.286.128

 x 100% = 98,13% 

Tahun 2001 = 
36,215.951.187
35,178.824.141

 x 100% = 75,46% 

Tahun 2002 = 
57,621.806.183
31,108.774.140

 x 100% = 76,59% 

Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki rasio utang lancar atas 

modal sendiri yang tertinggi pada tahun 2000 yaitu sebesar 98,13% yang 

berarti bahwa setiap Rp. 0,9813 utang lancar dijamin dengan Rp. 1,00 

modal sendiri. Angka yang tertinggi ini disebabkan oleh selisih antara 

jumlah utang lancar dan modal sendiri sangat sedikit. Sementara hasil 

perhitungan yang terendah dimiliki Perusda Apotek Sidowayah Farma pada 

tahun 2001 yaitu sebesar 75,46%, yang berarti bahwa setiap Rp. 0,7546 

utang lancar dijamin dengan Rp. 1,00 modal sendiri. Pada tahun 2001 rasio 

utang lancar atas modal sendiri mengalami penurunan sebesar 22,67%. 

Penurunan ini disebabkan oleh naiknya utang lancar tidak sebanding dengan 

kenaikan jumlah modal sendiri. Sementara pada tahun 2002 mengalami 

peningkatan tipis sekali yaitu sebesar 1,13%. Peningkatan ini disebabkan 

oleh penurunan jumlah utang lancar dan adanya penurunan modal sendiri.  

d. Tangible Assets to Debt Coverage Ratio (Rasio Aktiva Berwujud 

Terhadap Utang) 

Tangible Assets to Debt Coverage Ratio (Ratio Aktiva Berwujud 

Terhadap Utang) adalah perbandingan antara jumlah aktiva berwujud 

dengan utang. 
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Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan analisis rasio 

aktiva berwujud atas utang menurut Budi Rahardjo adalah sebagai berikut. 

 

 

Dengan menggunakan Neraca Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan analisis tangible 

assets to debt coverage sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
83,976.300.261
59,216.035.392

 x 100% = 150,03% 

Tahun 2001  = 
72,805.961.259
08,021.913.447

 x 100% = 172,30%  

Tahun 2002  = 
74,631.234.279
31,253.041.463

  x 100% = 165,83% 

Tangible Assets to Debt Coverage Ratio yang tertinggi pada tahun 

2001 yaitu sebesar 172,30% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 utang 

dijamin dengan Rp. 1,7230 aktiva berwujud. Perusda memiliki hasil 

perhitungan terendah pada tahun 2000 yaitu sebesar 150,03% yang berarti 

bahwa setiap Rp. 1,00 utang dijamin dengan Rp. 1,5003. Pada tahun 2001 

tangible assets to debt coverage mengalami peningkatan sebesar 22,67%. 

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah aktiva berwujud dan 

penurunan utang. Selama tahun 2002 rasio ini mengalami penurunan 

sebesar 6,47%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah utang 

lebih besar dibanding dengan peningkatan aktiva berwujud.  

 

Tangible Assets to Debt Coverage = 
ngJumlah Uta

Berwujud AktivaJumlah 
 x 100% 
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3. RENTABILITAS ATAU PROFITABILITAS 

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba periode tertentu (Riyanto, 1995). Rentabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian rentabilitas 

perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal tersebut. Sedangkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa (Rahardjo, 

2000). 

Rentabilitas atau profitabilitas meliputi rasio-rasio  berikut ini. 

a. Rentabilitas Ekonomi (Imbalan Modal Perusahaan) 

Rentabilitas ekonomi (ROA=Return on Total Assets atau Earning 

Power of Total Investment) adalah perbandingan antara keuntungan sebelum 

biaya bunga dan pajak (EBIT=Earning Before Interest and Taxes) dengan 

seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan (Rahardjo, 2000). Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang ada di 

dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan analisis 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Rentabilitas Ekonomi = 
Perusahaan AktivaJumlah 

Pajakdan  Bunga Biaya Sebelum Laba
 x 100% 
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Dengan menggunakan  Neraca dan Laporan Laba-Rugi Perusda 

Apotek Sidowayah Farma Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan 

perhitungan analisis sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
59,216.035.392

67,180.776.85
 x 100% = 21,88% 

Tahun 2001 = 
08,021.913.447
18,251.811.126

 x 100% = 28,31% 

Tahun 2002 = 
31,253.041.463
55,827.820.126

 x 100% = 27,39% 

Rentabilitas Ekonomi Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 28,31% yang berarti 

bahwa setiap Rp. 1,00 aktiva menghasilkan laba sebelum biaya bunga dan 

pajak Rp. 0,2831. Rasio yang terendah dimiliki Perusda pada tahun 2000 

yaitu sebesar 21,88% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 aktiva 

menghasilkan laba Rp. 0,2188. Pada tahun 2001 rentabilitas ekonomi 

mengalami peningkatan sebesar 6,43%. Peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan jumlah aktiva lebih besar dibanding dengan peningkatan laba 

sebelum biaya bunga dan pajak. Sementara untuk tahun 2002 terjadi 

penurunan sebesar 0,92%. Penurunan yang kecil ini disebabkan oleh 

peningkatan aktiva yang tidak sebanding dengan peningkatan laba. 

b. Rentabilitas Modal Sendiri (Imbalan Modal Sendiri) 

Rentabilitas Modal Sendiri (Return on Net Worth atau ROE = Return 

On Equity atau Return on Owners’ Equity atau Net Profits to Net Worth atau 

Return for The Owners) adalah perbandingan antara keuntungan bersih 
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perusahaan dengan modal sendiri (Rahardjo, 2000). Rasio ini menunjukkan 

bagian keuntungan yang berasal dari (atau menjadi hak) modal sendiri, dan 

sering dipakai oleh para investor dalam pembelian saham suatu perusahaan 

(karena modal sendiri menjadi bagian pemilik). 

Untuk menghitung rasio modal sendiri dapat digunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

Perhitungan analisis rentabilitas modal sendiri tahun 2000-2001 

adalah sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
76,239.734.130
72,949.150.80

 x 100% = 61,31% 

Tahun 2001 = 
35,215.951.187
60,822.928.111

 x 100% = 59,55% 

Tahun 2002 = 
57,621.806.183
09,548.099.110

x 100% = 59,90% 

Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki rasio modal sendiri 

yang tertinggi pada tahun 2000 yaitu sebesar 61,31% yang berarti bahwa 

setiap Rp. 1,00 modal sendiri menghasilkan Rp. 0,6131 laba bersih. 

Sedangkan hasil perhitungan yang terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu 

sebesar 59,55% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 modal sendiri 

menghasilkan  Rp. 0,5955 laba bersih. Selama tahun 2001 modal sendiri 

mengalami penurunan sebesar 1,76%. Penurunan ini disebabkan oleh 

Rentabilitas Modal Sendiri = 
Sendiri ModalJumlah 

PajakSetelah Bersih  Laba
 x 100% 
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peningkatan modal sendiri yang tidak sebanding dengan peningkatan laba 

bersih setelah pajak. Sementara pada tahun 2002 mengalami peningkatan 

sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh 

penurunan jumlah laba bersih setelah pajak dan penurunan modal sendiri. 

c. Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor) 

Gross Profit Margin menunjukkan perbandingan antara laba kotor 

(penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan) dengan jumlah 

penjualan bersih. 

Untuk menghitung gross profit margin dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan Laporan Laba-Rugi Perusda Apotek 

Sidowayah Farma Klaten periode 2002-2002 dapat dilakukan perhitungan 

analisis sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
00,311.151.118.1

60,031.215.195
 x 100% = 17,46% 

Tahun 2001 = 
00,029.950.384.1

67,302.824.246
 x 100% = 17,82% 

Tahun 2002 = 
00,462.676.484.1

95,051.238.260
 x 100% = 17,52% 

Gross Profit Margin yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 

sebesar 17,81% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 penjualan bersih 

menghasilkan Rp. 0,1782 laba kotor. Gross Profit Margin terendah terjadi 

Gross Profit Margin = 
BersihPenjualan 

Kotor Laba
 x 100% 
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pada tahun 2000 yaitu sebesar 17,46% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 

penjualan bersih menghasilkan Rp. 0,1746 laba kotor. Pada tahun 2001 

gross profit  margin mengalami peningkatan sebesar 0, 36%. Peningkatan 

ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah laba kotor tidak sebanding 

dengan peningkatan jumlah penjualan bersih. Selama tahun 2002 rasio ini 

mengalami penurunan sebesar 0,3%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya 

kenaikan laba kotor dan penjualan bersih. 

d. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih) 

Net Profit Margin atau Sales Margin menunjukkan  perbandingan 

antara laba bersih (laba sesudah biaya bunga dan pajak) dengan penjualan 

bersih perusahaan. 

Rumus umum yang digunakan untuk perhitungan net profit margin 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan Laporan Laba-Rugi Perusda Apotek 

Sidowayah Farma Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan perhitungan 

analisis net profit margin sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
00,311.151.118.1

72,949.150.80
 x 100% = 7,17% 

Tahun 2001 = 
00,029.950.384.1

60,822.928.111
 x 100% = 8,08% 

Net Profit Margin = 
BersihPenjualan 

PajakSetelah Bersih  Laba
 x 100% 
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Tahun 2002 = 
00,462.676.484.1

09,548.099.110
 x 100% = 7,42% 

Net Profit Margin tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu  sebesar 

8,08% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 penjualan bersih menghasilkan 

Rp. 0,0808 laba setelah pajak. Hasil perhitungan yang terendah terjadi pada 

tahun 2000 yaitu sebesar 7,17% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 

penjualan bersih menghasilkan Rp. 0,0717 laba setelah pajak. Pada tahun 

2001 net profit margin mengalami peningkatan sebesar 0,91%, peningkatan 

ini disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih setelah pajak dan penjualan 

bersih. Pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,66%, penurunan 

ini disebabkan oleh adanya penurunan laba bersih setelah pajak dan 

kenaikan penjualan bersih. 

d. Operating Profit Margin  (Marjin Laba Usaha) 

Marjin Laba Usaha (Operating Profit Margin atau Operating 

Income Ratio) menunjukkan perbandingan antara laba usaha (penjualan 

dikurangai harga pokok penjualan, dikurangi biaya administrasi dan umum) 

dengan penjualan bersih.  

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung operating profit 

margin adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan data perhitungan laba-rugi Perusda Apotek 

Sidowayah Farma Klaten, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

Operating Profit Margin = 
BersihPenjualan 

 UsahaLaba
 x 100% 
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Tahun 2000 = 
00,311.151.118.1

67,180.776.85
 x 100% = 7,67% 

Tahun 2001 = 
00,029.950.384.1

18,251.811.126
 x 100% = 9,16% 

Tahun 2002 = 
00,462.676.484.1

55,827.820.126
 x 100% = 8,54% 

Operating Profit Margin tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 

sebesar 9,16% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,00 penjualan bersih 

menghasilkan Rp. 0,0916 laba usaha. Operating Profit Margin terendah 

terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 7,67% yang berarti bahwa setiap Rp. 

1,00 penjualan bersih menghasilkan Rp. 0,0767 laba usaha. Pada tahun 2001 

terjadi kenaikan sebesar 1,49%, kenaikan ini disebabkan oleh adanya 

kenaikan laba usaha dan penjualan bersih. Selama tahun 2002 terjadi 

penurunan sebesar 0,62%, penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan 

penjualan laba bersih yang jauh lebih besar dibanding kenaikan laba usaha. 

 

4. RASIO AKTIVITAS (ACTIVITY RATIO) 

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat aktivitas 

atau efisiensi penggunaan dana yang tertanam pada pos-pos aktiva dalam 

neraca perusahaan. Rasio Aktivitas meliputi rasio-rasio berikut ini. 

a. Receivables Turnover Ratio (Rasio Perputaran Piutang). 

Rasio perputaran piutang menunjukkan perbandingan antara jumlah 

penjualan kredit selama satu tahun dengan jumlah piutang (bila nilai 

penjualan kredit tidak tersedia, biasanya digunakan nilai jumlah penjualan). 
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Rumus umum yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran 

piutang adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan data  Neraca dan Laporan Laba-Rugi Perusda. 

Apotek Sidowayah Farma Klaten dapat dihitung sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
00,599.807.9
00,652.227.177

 = 18,07 X 

Tahun 2001 = 
00,827.434.13
00,553.894.217

 = 16,22 X     

Tahun 2002 = 
00,247.976.15
00,791.810.215

 = 13,51 X   

Receivables Turnover Ratio paling cepat terjadi pada tahun 2000 

yaitu sebanyak 18,07 X yang berarti bahwa  dalam satu tahun dana yang 

tertanam dalam piutang berputar sebanyak 18,07 X. Pada tahun 2002 

Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki perputaran piutang yang 

terendah yaitu sebanyak 13,5 X, yang berarti bahwa dalam satu tahun dana 

yang tertanam dalam piutang berputar sebanyak 13,5 X. Selama tahun 2001 

receivable turnover mengalami peningkatan sebanyak 1,85 X, dan pada 

tahun 2002 perputaran piutang mengalami peningkatan sebanyak 2,71 X. 

Semakin tinggi tingkat perputaran piutang ini, berarti semakin baik, karena 

makin cepat perputarannya makin pendek waktu terikatnya modal dalam 

piutang. 

Receivables Turnover Ratio = 
PiutangJumlah 

KreditPenjualan Jumlah 
  = .....X 
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b. Average Collection Period Ratio (Rasio Rata-rata Hari Pengumpulan 

Piutang) 

Rasio rata-rata hari pengumpulan piutang adalah piutang kali jumlah 

hari dalam satu tahun dibagi jumlah penjualan kredit selama satu tahun. 

Hasil yang diperoleh adalah dalam satuan hari. 

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan average 

collection period ratio menurut Budi Rahardjo adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan menggunakan data Neraca dan Laporan Laba-Rugi Perusda 

Apotek Sidowayah Farma Klaten periode 2000-2002 dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
00,652.227.177

00,559.807.9
 x 365 hari = 20 hari 

Tahun 2001 = 
00,553.894.217

00,827.434.13
 x 365 hari = 23 hari 

Tahun 2002 = 
00,791.810.215

00,247.976.15
 x 365 hari = 27 hari 

Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki average collection 

period ratio yang paling baik pada tahun 2000, waktu pengumpulannya 20 

hari, yang berarti bahwa piutang dikumpulkan setiap 20 hari sekali. Makin 

kecil harinya berarti makin baik. Sedangkan average collection period ratio 

yang paling buruk terjadi pada tahun 2002, waktu pengumpulan piutang 

Average Collection Period Ratio = 
KreditPenjualan Jumlah 

PiutangJumlah 
 x 365 hari 
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selama 27 hari, yang berarti bahwa piutang dikumpulkan setiap 27 hari. 

Pada tahun 2001 hari-hari pengumpulan piutang mengalami kemunduran 

selama 3 hari dari 20 hari menjadi 23 hari. Sementara tahun 2002 hari 

pengumpulan piutang mengalami kemunduran selama 4 hari dari 23 hari 

menjadi 27 hari. 

c. Inventory Turnover Ratio (Rasio Perputaran Persediaan) 

Rasio perputaran persediaan adalah perbandingan antara jumlah 

penjualan dengan rata-rata jumlah persediaan. Rumus untuk menghitung 

rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut. 

 

 

Dengan menggunakan data Neraca dan Laporan Laba-Rugi dapat 

dilakukan perhitungan analisis sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
2/)00,465.981.20250,033.258.199(

00,311.151.118.1
+

 

                    = 
3,749.119.201
00,311.151.118.1

 = 5,56 X 

Tahun 2001 = 
2/)00,365.759.23200,465.981.202(

00,029.950.384.1
+

  

                    = 
00,415.870.217
00,029.950.384.1

 = 6,36 X 

Tahun 2002 = 
2/)00,852.676.25200,365.759.232(

00,462.676.484.1
+

 

                    = 
00,108.718.242
00,462.676.484.1

 = 6,12 X 

Inventory Turnover Ratio = 
Persediaan RataRata

PenjualanJumlah 
-

 = .....X 
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Inventory Turnover Perusda Apotek Sidowayah Farma yang 

terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebanyak 5,56 X yang berarti bahwa 

dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata sebanyak 5,56 X 

dalam satu tahun. Sedangkan inventory turnover yang paling tinggi terjadi 

pada tahun 2001 yaitu sebanyak 6,36 X yang berarti bahwa dana yang 

tertanam dalam inventory berputar rata-rata sebanyak 6,36 X dalam satu 

tahun. Pada tahun 2001 inventory turnover mengalami peningkatan 

sebanyak 0,8 X, peningkatan disebabkan oleh peningkatan jumlah penjualan 

bersih tidak sebanding dengan peningkatan rata-rata persediaan. Sedangkan 

tahun 2002 perputaran persediaan mengalami penurunan sebanyak 0,24 X 

dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan 

jumlah penjualan bersih dan peningkatan rata-rata persediaan.  Semakin 

tinggi jumlah perputaran persediaan semakin baik, karena tingkat persediaan 

yang rendah sering ditafsirkan sebagai suatu resiko minimal dari persediaan 

yang tidak dapat dijual dan mengindikasikan pemanfaatan modal yang 

efisien.  

d. Sales to Total Assets Ratio (Perputaran Total Aktiva)  

Perputaran total aktiva (total assets turn over) adalah perbandingan 

antara jumlah penjualan perusahaan dengan seluruh harta atau aktiva 

perusahaan. 

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan analisis 

menurut Budi Rahardjo adalah sebagai berikut. 

 
Sales to Total Assets Ratio = 

AktivaJumlah 
BersihPenjualan Jumlah 

 = .....X 
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Dengan menggunakan data Neraca dan Laporan Laba-Rugi dapat 

dilakukan perhitungan analisis sebagai berikut. 

Tahun 2000 = 
59,216.035.392
00,311.151.118.1

 = 2,85 X 

Tahun 2001 = 
08,021.913.447
00,029.950.384.1

 = 3,09X 

Tahun 2002 = 
31,253.041.463
00,462.676.484.1

 = 3,21X  

Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki perputaran total aktiva 

yang tertinggi pada tahun 2002 yaitu sebanyak 3,21 X yang berarti bahwa 

dana yang tertanam dalam aktiva berputar rata-rata 3,21 X dalam 

setahunnya. Sedangkan sales to total assets yang terendah terjadi pada tahun 

2000 yaitu sebanyak 2,85 X yang berarti bahwa dana yang tertanam dalam 

aktiva berputar rata-rata 2,85 X dalam setahunnya. Selama tahun 2001 

perputaran total aktiva mengalami peningkatan sebanyak 0,24 X dan tahun 

2000 sales to total assets juga mengalami peningkatan sebanyak 0,12 X dari 

tahun sebelumnya. Jadi, semakin tinggi tingkat perputaran aktiva ini juga 

semakin baik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52 

BAB III 

TEMUAN 

 

Dari hasil analisis rasio keuangan yang telah dibahas pada Bab II, dapat 

ditemukan kebaikan dan kelemahan kinerja keuangan Perusda Apotek Sidowayah 

Farma Klaten selama tiga tahun terakhir. Adapun kebaikan dan kelemahannya 

adalah sebagai berikut. 

 

A. LIKUIDITAS 

 
Tabel III.1 

Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 
Hasil Perhitungan Analisis Likuiditas 

Periode 2000-2002 
 

   LIKUIDITAS  2000  2001  2002 
a. Current Ratio 277,41% 295,98% 311,58% 
b. Quick Ratio 119,19% 131,87% 132,09% 
c. Cash Ratio 98,34% 109,18% 119,06% 
d. WC to TAR 58,05% 62,06% 64,33% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel III.1 di atas dapat ditemukan beberapa kebaikan 

dan kelemahan dari rasio likuiditas. Kebaikannya, selama tiga tahun 

berturut-turut (2000-2002) current ratio, quick ratio, cash ratio, dan working 

capital to total assets ratio selalu menunjukkan adanya peningkatan. 

Sedangkan kelemahannya, peningkatan rasio pada tahun 2002 lebih kecil 

bila dibandingkan dengan peningkatan rasio pada tahun 2001, maksudnya 

persentase kenaikan pada tahun 2002 mengalami penurunan bila 

dibandingkan persentase kenaikan pada tahun 2001 

44 
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B. SOLVABILITAS 

Tabel III.2 
Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

Hasil Perhitungan Analisis Solvabilitas 
Periode 2000-2002 

 
SOLVABILITAS  2000  2001  2002 
a. Total Debt to Total Assets Ratio 66,65% 58,04% 60,30% 
b. Debt to Equity Ratio 199,87% 138,31% 151,92% 
c. Current Liabilities to Equity Ratio 98,13% 75,46% 76,59% 
d. Tangible Assets to Debt Coverage 150,03% 172,30% 165,83% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel III.2 di atas dapat dilihat bahwa Perusda Apotek Sidowayah 

Farma memiliki rasio solvabilitas yang baik. Walaupun selama periode 

2000-2002 perusahaan memiliki debt to equity ratio yang tinggi, namun 

rasio yang lain (total debt to total assets, current liabilities to equity ratio, 

tangible assets to debt coverage ratio) menunjukkan bahwa perusahaan 

masih mempunyai kemampuan untuk membayar total utangnya dengan 

menggunakan aktiva berwujud yang cukup besar nilainya selain dengan 

menggunakan modal sendiri. 

 

C.     RENTABILITAS  

Tabel III.3 
Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

Hasil Perhitungan Analisis Rentabilitas  
Periode 2000-2002 

 
RENTABILITAS  2000  2001  2002 
a. Rentabilitas Ekonomi 21,88% 28,31% 27,39% 
b. Rentabilitas Modal Sendiri 61,31% 59,55% 59,90% 
c. Gross Profit Margin 17,46% 17,82% 17,52% 
d. Net Profit Margin 7,17% 8,08% 7,42% 
e. Operating Profit Margin 7,67% 9,16% 8,54% 

Sumber: Data primer yang diolah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 54 

Dari tabel III.3 di atas dapat diketahui bahwa Perusda Apotek 

Sidowayah Farma memiliki rasio rentabilitas atau profitabilitas yang baik 

selama periode 2000-2002. Hal ini disebabkan oleh tingginya hasil 

perhitungan analisis rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri, gross 

profit margin, net profit margin, dan operating profit margin. Dalam 

operasinya, selama periode 2000-2002 Perusda Apotek Sidowayah Farma 

mampu menghasilkan laba yang besar dan hasil perhitungan analisisnya 

selalu di atas standar yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan standar yang 

ditetapkan Perusda Apotek Sidowayah Farma untuk rasio rentabilitas adalah 

10%.  

  

D.    AKTIVITAS 

Tabel III.4 
Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten 

Hasil Perhitungan Analisis Aktivitas 
Periode 2000-2002 

 
AKTIVITAS  2000  2001  2002 
a. Receivables Turnover Ratio 18,07 X 16,22 X 13,51 X 
b. Average Collection Period Ratio 20 hari 23 hari 27 hari 
c. Inventory Turnover 5,56 X 6,36 X 6,12 X 
d. Sales to Total Assets 2,85 X 3,09 X 3,21 X 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel III.4 di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode 2000-

2002 Perusda Apotek Sidowayah Farma memiliki rasio aktivitas yang baik. 

Kebaikannya, sales to total assets selama tiga tahun berturut-turut 

mengalami peningkatan. Sementara kelemahannya, receivables turnover 

ratio, dan average collection period ratio selalu  mengalami penurunan dari 
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tahun ke tahun, dan  pada tahun 2002 inventory turnover juga mengalami 

penurunan. Meskipun demikian perusahaan itu masih mempunyai aktivitas, 

dan kemampuan untuk bersaing dengan apotek lain yang berada di kota 

Klaten. 

Setelah melakukan analisis rasio keuangan, dan menemukan kebaikan 

dan kelemahan dari kinerja keuangan Perusda Apotek Sidowayah Farma, langkah 

selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap kinerja keuangannya untuk 

periode 2000-2002. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang telah 

dilakukan, penulis memberikan penilaian bahwa selama tahun 2000-2002 kinerja 

Perusda Apotek Sidowayah Farma adalah dalam klasifikasi kinerja keuangan yang  

sehat. Pada tahun 2000 sampai dengan 2002, rasio Perusda tersebut mengalami 

peningkatan dan penurunan. Sedangkan kondisi keuangan selama tiga tahun 

terakhir juga menunjukkan keadaaan yang baik, karena dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya Perusda mampu menghasilkan keuntungan atau laba. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

  

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis laporan keuangan yang telah 

dilakukan pada Bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten dalam keadaan likuid, artinya 

Perusda tersebut mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek tepat pada waktunya. Hal ini terbukti dengan dimilikinya 

current ratio (tahun 2000-2002) selalu diatas 200%, dan memiliki quick 

ratio, cash ratio,  net working capital to total assets dengan angka yang 

tinggi. 

2. Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten dalam keadaan solvable, 

yang berarti bahwa semua kewajiban (baik kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang) dapat dipenuhi apabila Perusda tersebut 

dilikuidasikan. Dengan keadaan seperti ini mungkin perusahaan akan 

mendapatkan kepercayaan dari kreditur jika perusahaan akan 

meminjam uang atau barang dalam jumlah yang cukup besar. 

3. Perusda Apotek Sidowayah Farma Klaten dalam keadaan rendabel, 

karena selama tiga tahun terakhir ini (2000-2002), perusahaan selalu 

memiliki rasio rentabilitas di atas standar. Selain memiliki rasio 

rentabilitas yang tinggi, Perusda tersebut juga mempunyai kemampuan 

untuk menghasilkan keuntungan (laba) dari kegiatan operasionalnya. 

48 
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4. Meskipun rasio aktivitas dari tahun ke tahun mengalami penurunan 

namun Perusda tersebut masih bisa bertahan dan bersaing dengan 

apotek lain yang ada di Klaten. 

5. Terakhir, kinerja keuangan pada Perusda Apotek Sidowayah Farma 

Klaten termasuk dalam klasifikasi kinerja keuangan perusahaan yang 

“sehat”. 

B. SARAN 

Dari hasil analisis yang telah disimpulkan, maka penulis sedikit 

memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Mempertahankan rasio likuiditas agar tetap di atas standar untuk tahun-

tahun yang akan datang, misalnya untuk current ratio agar di atas 

200%. 

2. Meningkatkan rasio solvabilitas untuk tahun-tahun yang akan datang 

dengan cara mengurangi jumlah utang (baik utang jangka pendek 

maupun jumlah utang jangka panjang). 

3. Menaikkan keuntungan atau laba dengan tidak mengurangi mutu obat 

yang dijual, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan 

diskon atau potongan terhadap barang yang dijual. Bagi perusahaan, 

pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada 

masalah laba. Laba yang besar saja belum tentu menunjukkan  bahwa 

perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien, dan efisiensi baru 

dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan 

kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 
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4. Meningkatkan rasio aktivitas yaitu dengan cara memperpendek jangka 

waktu pengumpulan piutang, meningkatkan tingkat penjualan.  

5. Mempertahankan tingkat kinerja keuangan perusahaan untuk tahun-

tahun yang akan datang. 
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