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Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja 

pada CV. “sahabat” Klaten 

periode 1999-2001 

 

Dewi Ekawati 

F.3300170 

 

 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 
A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN 

 
Percetakan CV. “SAHABAT” Klaten Klaten didirikan pada tahun 1979 

di Dukuh Sungkur, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, di atas 

tanah seluas kurang lebih 2.000 m2. Perusahaan ini semula berbentuk 

perusahaan perseorangan dan berawal dari sebuah kios kecil dengan peralatan 

yang sederhana. 

Percetakan CV. “SAHABAT” Klaten didirikan oleh Bapak H. Suranto 

yang semula membuka usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarganya. Perjalanan karier Bapak H. Suranto dimulai sejak tahun 1970 

dengan bekerja sebagai pemotong kertas di perusahaan SUMBER REJEKI 

milik Bapak Ahmad Dahlan yang merupakan perusahaan keluaarga. Pada 

tahun 1972 Bapak H. Suranto diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan 

Sumber Rejeki karena ketekunannya. Kemudian pada tahun 1974 Bapak H. 
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Suranto bersama kakaknya mendirikan percetakan sendiri dengan peralatan 

yang masih sederhana. 

Usaha percetakan Bapak H. Suranto bersama kakaknya semakin 

berkembang, hingga pada tahun 1975 secara resmi didirikan perusahaan 

percetakan dengan nama percetakan Saudara di Bramen, Klaten. Dalam 

waktu empat tahun, percetakan SAUDARA berkembang dengan pesat. 

Kemudian pada tahun 1979, Bapak H. Suranto mendirikan usaha percetakan 

sendiri dengan nama percetakan Sahabat yang masih satu lokasi dengan 

percetakan Saudara. 

Pada tahun 1980 Bapak H. Suranto mendirikan sebuah kios di Desa 

Sungkur, Klaten. Lokasi tersebut mempunyai letak yang strategis sehingga 

usahanya berkembang pesat. Sekarang lokasi CV. “SAHABAT” Klaten 

berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 47 Klaten. 

Dalam upaya penertiban bidang administrasi dan untuk melayani 

konsumen lebih luas, maka pada tanggal 4 Januari 1988, percetakan Sahabat 

berubah menjadi perusahaan dalam bentuk CV dengan Akte notaris No. 

8/1987. Dengan omzet yang semakin besar, maka pada tanggal 14 Maret 

1989 CV. Sahabat Klaten sah sebagai perusahaan kena pajak dengan NPWP 

1.444.509.2.525. 

CV. “SAHABAT” Klaten dalam aktivitasnya sehari-hari selain 

berusaha memajukan perusahaan juga bergerak dalam bidang sosial 

kemasyarakatan. Hal tersebut dipandang perlu karena perusahaan menyadari 

bahwa perkembangan perusahaan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak 
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di antaranya masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan seperti berikut ini. 

1. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan. 

2. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran      

terutama bagi masyarakat sekitar perusahaan. 

3. Mencari laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

4. Membantu pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak 

untuk kepentingan pembangunan. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

 
Untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam suatu organisasi, 

dibutuhkan koordinasi yang terarah dan terencana. Dengan adanya struktur 

organisasi, koordinasi perusahaan dapat terarah dan terencana dengan baik. 

Struktur organisasi CV. “SAHABAT” Klaten selalu disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan. Sehingga semakin berkembangnya kegiatan perusahaan, 

struktur organisasi akan berubah. Bentuk struktur organisasi 

CV.“SAHABAT” Klaten adalah garis dan staff. Hal ini terlihat dari adanya 

pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahannya dan 

bertanggungjawab langsung kepada atasannya.Untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai struktur organisasi CV. “SAHABAT” Klaten, dapat 

dilihat pada gambar seperti berikut ini. 
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Gambar I.1 
STRUKTUR ORGANISASI 

CV. “SAHABAT” Klaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: CV. “SAHABAT” Klaten Tahun 2001 
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Adapun uraian dari tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

bagian dalam CV. “SAHABAT” Klaten adalah sebagai berikut. 

1. Direktur 

a. Memimpin aktivitas perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

telah ada. 

b. Menentukan kebijaksanaan pokok bidang perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian dan pengawasan. 

c. Menyusun rencana atas kegiatan perusahaan dan pengkoordinasian. 

d. Mendelegasikan sebagian wewenang kepada kepala bagian sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

e. Bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan dan isinya serta 

kelancaran dalam usahanya. 

2. Wakil Direktur 

a. Mewakili direktur baik kedalam maupun keluar apabila direktur 

berhalangan. 

b. Membantu direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

3. Pengawas Keuangan 

a. Mengawasi jalannya keuangan perusahaan dalam melakukan 

kegiatannya. 

b. Mengontrol para kepala bagian dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. 

4. Sekretaris 

a. Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan mengatur acaranya. 
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b. Pengadaan, distribusi dokumen, pengetikan dan kegiatan administrasi 

lainnya. 

5. Kepala Bagian Produksi 

Menyelenggarakan produksi dengan cara mengkoordinir tiap tahap 

produksi dengan perencanaan dan cara berproduksi seefisien mungkin 

untuk mencapai target yang telah ditentukan setelah menerima Surat 

Perintah Kerja dari bagian pemasaran. Kepala bagian produksi 

membawahi tiga kepala sub bagian seperti berikut ini. 

a. Kepala Sub Bagian Pra Cetak 

b. Kepala Sub Bagian Cetak 

c. Kepala Sub Bagian Finishing 

6. Kepala Bagian Pemasaran 

Melaksanakan administrasi penjualan, merencanakan atau menyusun 

rencana pembelian barang-barang kebutuhan, menyiapkan laporan 

penjualan dan pembelian secara periodik. Kepala bagian pemasaran 

membawahi tiga kepala sub bagian seperti berikut ini. 

a. Kepala Sub Bagian Operasional 

b. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemasaran 

c. Kepala Sub Bagian Perwakilan 

7. Kepala Bagian Gudang 

a. Membeli kebutuhan barang-barang untuk melakukan produksi sesuai 

dengan kebutuhan bagian produksi. 

b. Mengusahakan agar kelancaran produksi terjaga dengan baik. 

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



 7 

c. Melaksanakan pencatatan untuk barang-barang yang dipakai oleh 

bagian produksi dalam mengerjakan pesanan dari pelanggan. 

d. Menyimpan barang-barang yang telah diproduksi. 

Kepala bagian gudang membawahi dua kepala sub bagian seperti berikut 

ini. 

a. Kepala Sub Bagian Pembelian Bahan Baku 

b. Kepala Sub Bagian Penyimpanan Barang Jadi 

8. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

Mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan yang dikerjakan oleh sub 

bagian sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan efisien. 

Kepala bagian administrasi dan keuangan membawahi empat kepala sub 

bagian seperti berikut ini. 

a. Kepala Sub Bagian Hutang dan Piutang 

b. Kepala Sub Bagian Penerimaan 

c. Kepala Sub Bagian Pembukuan 

d. Kepala Sub Bagian Urusan Pajak 

9. Kepala Bagian Personalia 

a. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penempatan karyawan 

berdasarkan formasi organisasi dan persyaratan kerja yang telah 

ditetapkan. 

b. Menyelenggarakan pembinaan personel dan hubungan perburuhan 

serta administrasinya. 
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Kepala bagian personalia membawahi tiga kepala sub bagian seperti 

berikut ini. 

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

b. Kepala Sub Bagian Humas 

c. Kepala Sub Bagian Keamanan 

10. Kepala Bagian Perlengkapan 

a. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh bagian produksi. 

b. Membantu bagian-bagian lainnya. 

 

C. PERSONALIA PERUSAHAAN 

 
1. Tenaga Kerja 

Sejalan dengan perkembangan CV. “SAHABAT” Klaten yang 

semakin baik dari tahun ke tahun, maka perusahaan terus 

mengupayakan peningkatan produksi, penambahan mesin-mesin, 

peralatan dan bahan baku yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah 

pegawai. Perusahaan telah tercatat mempekerjakan 135 karyawan 

sebagai berikut. 

a. Karyawan Tetap : 40 orang 

b. Karyawan Harian : 70 orang 

c. Karyawan Satuan : 25 orang 

Berdasarkan jenis kelaminnya, karyawan CV. ‘SAHABAT”Klaten 

adalah sebagai berikut.  

a. Karyawan Pria  : 54 orang 
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b. Karyawan Wanita : 81 orang 

2. Jam Kerja Karyawan 

a. Waktu kerja biasa, adalah waktu kerja yang sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati bersama. Waktu kerja biasa pada perusahaan adalah 

sebagai berikut. 

1) Hari Senin - Kamis 

07.30 - 11.30  : jam kerja 

11.30 - 12.30  : jam istirahat 

12.30 - 15.00  : jam kerja 

2) Hari Jum'at 

07.30 - 11.00  : jam kerja 

11.00 - 13.00  : jam istirahat 

13.00 - 15.00  : jam kerja 

3) Hari Sabtu 

07.30 - 11.30  : jam kerja 

11.30 - 12.30  : jam istirahat 

12.30 - 14.30  : jam kerja 

b. Waktu kerja lembur, adalah waktu kerja dilaksanakan diluar jam 

kerja biasa. 

3. Upah dan Gaji 

Sistem upah yang digunakan CV. “SAHABAT” Klaten adalah 

sistem upah yang didasarkan pada hari kerja untuk tenaga kerja 
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pelaksana dan sistem upah berdasarkan jumlah satuan yang dihasilkan 

untuk tenaga kerja satuan. 

Pembayaran upah dilaksanakan tiap dua minggu sekali untuk 

tenaga kerja tetap yang tidak memiliki jabatan, sedangkan untuk 

karyawan tetap yang memiliki jabatan tiap sebulan sekali. Sesuai 

ketentuan dari Depnaker, upah tetap perhari adalah Rp. 8.250,- 

ditambah uang makan. Apabila mendapat perintah lembur, 

ketentuannya adalah sebagai berikut. 

1 jam lembur    = 1,5 x upah biasa 

2 jam lembur atau lebih = 1 jam pertama    : 1,5 x upah biasa 

          2 jam kedua atau lebih : 2 x upah biasa 

4. Jaminan Sosial 

Keselamatan dan kesejahteraan karyawan tidak luput dari 

perhatian pimpinan CV. “SAHABAT” Klaten. Untuk mendorong 

semangat kerja karyawan perusahaan memberikan tunjangan atau 

jaminan sosial. Jenis jaminan sosial yang diberikan CV. “SAHABAT” 

Klaten adalah sebagai berikut. 

a. Tunjangan keluarga 

b. Tunjangan prestasi 

c. Tunjangan kesehatan 

d. Tunjangan hari raya 

e. Tunjangan tutup buku 

f. Asuransi tenaga kerja 
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D. BIDANG USAHA 

 
CV. “SAHABAT” Klaten merupakan perusahaan swasta yang 

bergerak dalam bidang penerbitan buku dan percetakan. Tujuan utama 

perusahaan adalah memperoleh keuntungan, namun karena perusahaan 

berkembang  di tengah-tengah masyarakat, perusahaan juga mempunyai 

tujuan sosial. Bidang usaha yang dijalankan CV. “SAHABAT” Klaten 

adalah sebagai berikut. 

1. Penerbitan dan Percetakan 

Bidang usaha lebih ditekankan pada penerbitan buku-buku yang 

bermutu dan dapat digunakan di kalangan pelajar. Dan bidang usaha 

percetakan lebih ditekankan pada pencetakan berbagai macam 

undangan dan pesanan dalam bentuk bermacam-macam, contohnya 

pesanan buku daftar absensi pelajar dan kantor, serta pembuatan 

pamflet untuk acara sosial dan lain sebagainya. 

2. Penjualan langsung ke konsumen akhir 

Buku-buku yang diterbitkan langsung dijual ke sekolah-sekolah atau 

kantor-kantor dan kepada pemesan langsung. 

 

E. PROSES DAN HASIL PRODUKSI 

1. Bahan Produksi 

Bahan produksi yang digunakan dalam proses produksi ada dua 

jenis seperti berikut ini. 

a. Bahan baku : kertas dan tinta. 
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b. Bahan pembantu : plate, air dan com. 

2. Peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan berbagai 

macam produk adalah sebagai berikut. 

a. Komputer, digunakan untuk menulis dan menyusun naskah. 

b. Kamera foto printing, digunakan untuk membuat plate. 

c. Mesin cetak, digunakan untuk mencetak naskah. 

d. Mesin jilid, digunakan untuk menjilid cetakan. 

e. Mesin potong, digunakan sebagai alat untuk memotong hasil 

cetakan yang sudah dijilid agar tampak rapi. 

3. Proses Produksi 

Dalam menghasilkan produk, terlebih dahulu harus melewati 

bagian produksi yang ada yaitu bagian pracetak yang meliputi 

pengetikan dengan menggunakan komputer dan plate making, 

kemudian bagian cetak dan bagian finishing. 

Sebelum pesanan dikerjakan, terlebih dahulu harus disetujui. 

Apabila pesanan telah disetujui, direktur segera mengadakan rapat 

dengan kepala bagian pemasaran dan kepala bagian produksi untuk 

membicarakan secara mendetail mengenai spesifikasi pesanan 

sesuai dengan permintaan konsumen. 

Setelah spesifikasi pesanan disusun, kepala bagian produksi 

membuat rencana produksi dengan membuat daftar alokasi mesin 

dan tenaga kerja yang diperlukan untuk produksi. Adapun bagian-
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bagian selama proses dalam menghasilkan produk adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagian pra-cetak 

Pada bagian awal proses ini, naskah yang diterima kemudian 

dikirim ke sub bagian persiapan untuk dikoreksi. Setelah 

dikoreksi dikirim ke bagian komputerisasi dan dicetak sebagai 

naskah sementara, dikoreksi untuk mendapatkan hasil sesuai 

dengan pesanan. Kemudian naskah sementara tersebut dibawa 

ke sub bagian rekam untuk dibuatkan plate. 

b. Bagian cetak 

Plate yang telah dibuat di bagian pra-cetak kemudian dibawa 

ke bagian cetak. Dengan mesin offset, gambar di atas plate 

dipindah ke kertas sesuai permintaan konsumen. 

c. Bagian finishing 

Hasil cetak yang sudah jadi dibawa ke bagian finishing untuk 

pengerjaan penyelesaian tahap akhir.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses 

produksi dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini. 
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Gambar I.2 
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4. Hasil Produksi 

Percetakan CV. “SAHABAT” Klaten merupakan perusahaan 

percetakan dimana hasil produksinya untuk memenuhi pesanan 

konsumen, maka jumlah yang diproduksi sama dengan penjualan 

yaitu pesanan yang diterima. Produk yang dihasilkan percetakan 

CV. “SAHABAT” Klaten adalah sebagai berikut.  

a. Buku Giat Belajar Menuju Sukses 

b. Buku Giat Berlatih Menuju Ebtanas 

c. Buku Kegiatan Agama 

d. Kop surat 

e. Brosur dan poster 

f. Sertifikat 

 
 
F. DAERAH PEMASARAN 

Daerah pemasaran hasil-hasil produksi CV. “SAHABAT” Klaten 

meliputi seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Untuk mendapatkan pesanan 

dari konsumen, CV. “SAHABAT” Klaten menggunakan saluran distribusi 

langsung dan tidak langsung. Seluruh distribusi dilakukan perusahaan secara 

langsung ke konsumen yang meliputi instansi pemerintah, pelajar dan 

masyarakat umum. Adapun saluran distribusi tidak langsung dilakukan oleh 

kantor perwakilan yang bertindak sebagai pencari order atau perantara 

pelanggan dengan kantor pusat. 
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G. PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian serupa sebelumnya (Handayani, 2002) di Batik Keris 

menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang meliputi: 

current ratio, perputaran persediaan, rasio utang dengan modal, rasio utang 

dengan aktiva, rasio utang jangka panjang dengan aktiva, ROI dan ROE. 

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Ditinjau dari  faktor likuiditasnya, kinerja perusahaan semakin bagus 

karena mengalami peningkatan dan diatas 100%, akan tetepi 

peningkatan yang dipandang dari current ratio kurang menjamin bahwa 

perusahaan dapat membayar seluruh utangnya karena jumlah persediaan 

yang relatif tinggi. Untuk itu, perusahaan harus berusaha untuk menahan 

persediaan sekecil mungkin dengan meningkatkan penjualan. 

2. Ditinjau dari faktor solvabilitasnya, kinerja perusahan semakin bagus 

karena rasio solvabilitasnya terus mengalami penurunan, sehingga 

jumlah kekeyaan perusahaan lebih besar daripada utang perusahaan. 

3. Ditinjau dari faktor profitabilitasnya, perusahaan mengalami penurunan 

yang terus-menerus, hal ini menyebabkan berkurangnya efektifitas 

perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan 

volume penjualan yang akan meningkatkan laba perusahaan. 

Penelitian yang lain (Hastuti, 2002) di KUD Puro Sragen menggunakan 

rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang meliputi: current ratio, 

quick ratio, cash ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, 
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gross profit margin, profit margin, dan operating ratio. Penelitian ini 

menyimpulkan sebagai berkut. 

1. Rasio likuiditas menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang likuid, 

sehingga perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan likuiditasnya dengan cara mengurangi jumlah utang lancar 

dan meningkatkan aktiva lancar. 

2. Rasio solvabilitas dari hasil perhitungan diperoleh hasil angka yang 

sangat tinggi dan dalam kondisi insolvabel. Untuk itu, perusahaan harus 

berusaha menekan jumlah aktiva lancar dan utang jangka panjang.. 

3. Gross profit margin dan profit margin dari rasio rentabilitas menunjukkan 

kondisi yang rentabel. Operating ratio menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan paling baik dalam tiga periode. Untuk itu, perusahaan harus 

menaikkan penjualan sehingga laba ussha yang dihasilkan untuk tahun 

mendatang dapat meningkat. 

Pada penelitian di PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk (Harsari, 2001) 

menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang meliputi: 

current ratio, acid test ratio, rasio antara utang dengan modal, total debt to 

total assets ratio, rentabilitas modal sendiri, dan rate of return on investment. 

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Rasio likuiditas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. 

Current ratio pada tahun 1997 mengalami kenaikan sebesar 29,7% dan 

pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 26,5%. Acid test ratio 

tahun 1997 naik 26,5%, tahun 1996 dan 1998 mengalami penurunan 
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36,6% atas rasio 1997. Meskipun rasio pada tahun 1997 naik tetapi rasio 

likuiditas tetap rendah karena masih dibawah 100%, hal ini disebabkan 

utang lancar lebih besar daripada aktiva lancar. Perusahaan harus dapat 

mencairkan persediaannya karena persediaan yang dimiliki terlalu besar. 

2. Rasio antara utang dengan modal tahun 1997 turun 25,5%, dan rasio tahun 

1998 turun 4,5%. Total debt to total assest  tahun 1997 mengalami 

penurunan sebesar 2,9% dari tahun 1996 dan tahun 1998 mengalami 

penurunan sebesar 0,7% dari tahun 1997. Solvabilitas perusahaan dari 

tahun 1996 sampai dengan 1998 mengalami peningkatan, meskipun 

demikian perusahaan dapat lebih meningkatkan solvabilitasnya demgan 

cara memperbaiki likuiditas perusahaan. 

3. Rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 1997 mengalami kenaikan 

sebesar 1,4% dari rasio tahun 1996, sedangkan rasio tahun 1997 

mengalami kenaikan sebesar 13,3% dari tahun 1997. Rate of ROI  tahun 

1997 naik sebesar 1,8% dari tahun 1996 dan pada tahun 1998 naik sebesar 

11,9% dari rasio tahun 1997. Manajemen dapat mengupayakan 

peningkatan laba usaha dengan menekan biaya-biaya yang timbul melalui 

efisiensi operasi perusahaan. 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan rasio rasio seperti 

berikut ini. 

1. Rasio likuiditas yang meliputi: current ratio, acid test ratio, cash ratio, 

perputaran piutang, periode rata-rata pengumpulan piutang, perputaran 

persediaan produk jadi, periode rata-rata persediaan produk jadi tersimpan 
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di gudang, perputaran persediaan produk dalam proses, periode produksi 

rata-rata persediaan produk dalam proses, dan perputaran modal kerja. 

2. Rasio solvabilitas yang meliputi: rasio modal dengan aktiva, rasio modal 

dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang, rasio 

utang jangka panjang dengan modal sendiri, rasio antara utang dengan 

modal sendiri, dan rasio antara utang dengan aktiva. 

3. Rasio rentabilitas yang meliputi: rasio laba usaha dengan aktiva usaha, 

perputaran aktiva usaha, gross margin ratio, operating margin ratio, net 

margin ratio, operating ratio, rate of ROI, net rate of ROI, dan rentabilitas 

modal sendiri. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil judul 

‘ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA PADA CV.“SAHABAT” 

KLATEN PERIODE 1999-2001’, karena penulis tertarik untuk menganalisis 

laporan keuangan CV. “SAHABAT” Klaten untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang penulis sajikan dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Berapa besaR tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas 

CV.“SAHABAT” Klaten tahun 1999 sampai dengan 2001? 

2. Apakah hasil perhitungan analisis rasio keuangan menunjukkan adanya 

peningkatan, stabil atau penurunan ? 

3. Apa yang menyebabkan hasil rasio keuangan mengalami peningkatan, 

stabil atau penurunan ? 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan 

suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik 

perusahaan. Di samping itu, laporan keuangan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain 

yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 1995: 17). 

Dalam peragraf 47 (SAK) dasebutkan bahwa laporan keuangan menggambarkan 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa  lain yang diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur 

laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas (modal). Sedang unsur yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan  

perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan  berbagai unsur neraca; dengan 

demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan posisi keuangan secara 

khusus. 

 

 

E. ARTI PENTING LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan sangat penting bagi suatu perusahaan, selain sebagai alat 

penguji dari pekerjaan bagian akuntansi atau pembukuan, juga sebagai dasar 

untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 
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Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan atau 

perkembangan serta kinerja perusahaan pada dasarnya dapat digolongkan 

menjadi dua, yang pertama adalah pihak intern perusahaan meliputi: 

manajemen atau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan dan karyawan. 

Pihak yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan, meliputi: investor, 

kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. 

1. Manajer atau Pimpinan Perusahaan 

Dengan adanya laporan keuangan, manajer dapat mengetahui posisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan. Dengan mengadakan analisis data keuangan dari waktu 

yang lalu dapat diketahui kinerja perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat 

menetapkan kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang. 

2. Pemilik Perusahaan 

Pemilik sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dengan 

laporan keuangan tersebut, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya 

pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Pemilik dapat melihat 

hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk laba, apakah mengalami 

peningkatan atau sebaliknya. 

3. Karyawan 

Karyawan juga tertarik dengan informasi tentang laporan keuangan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, uang pensiun dan 

kesempatan kerja. 

4. Investor 

Investor memerlukan informasi tentang laporan keuangan untuk membantu 

menentukan apakah mereka harus menanamkan modal pada perusahaan tersebut 

atau sebaliknya. 

5. Kreditur 
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Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman akan diberikan atau tidak. 

6. Pemasok 

Pemasok tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

7. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

 

 

8. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

9. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

F. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN 

Dalam menganalisis laporan keuangan terutama untuk analisis rasio, kita harus 

mengetahui tentang jenis dan bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 
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neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan. 

Dalam tugas akhir ini, untuk menganalisis laporan keuangan, penulis 

hanya akan membahas mengenai neraca dan laporan laba rugi.  

1. Neraca 

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada 

tanggal tertentu. Keadaan ini ditunjukkan jumlah harta yang dimiliki yang disebut 

aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva, atau dengan kata lain 

aktiva adalah investasi dalam perusahaan dan pasiva merupakan sumber-sumber yang 

digunakan untuk investasi tersebut ( Baridwan, 1995: 18). 

2. Laporan laba rugi 

Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan 

dan biaya-biaya dari suatu unit usaha suatu periode tertentu ( Baridwan, 1995: 80). 

 

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

Analisis laporan keuangan memiliki kecenderungan untuk mengetahui 

posisi keuangan, hasil operasional perusahaan serta perkembangan 

perusahaan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan unsur-unsur 

laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke 

tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Dalam menganalisis 

laporan keuangan, data keuangan perlu disusun kemudian dianalisis 

sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan pada perusahaan yang bersangkutan. 
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1. Metode Analisis Laporan Keuangan 

a. Analisis horizontal, adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui 

perkembangannya. 

b. Analisis vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi 

satu periode, dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang 

lainnya dalam laporan keuangan tersebut. 

2. Teknik Analisis Laporan Keuangan 

a. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah analisis dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 

b. Trend atau Tendensi posisi dan kemajuan-kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase, yaitu suatu teknik untuk mengetahui tendensi 

daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

c. Common size statement, adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui 

prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

d. Analisis sumber dan penggunaan kas, adalah suatu analisis untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 

berubahnya serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

e. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dalam periode 

tertentu. 

f. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

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

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 
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g. Analisis perubahan laba kotor, adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-

sebab perubahan laba kotor suatu perubahan dari suatu periode ke periode yang 

lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan 

untuk periode tersebut. 

h. Analisis break-even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis ini akan diketahui juga berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan. 

 

 

 

 

 

E. ANALISIS RASIO DAN JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN 

1. Analisis Rasio 

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan diperlukan adanya 

ukuran yang tepat. Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis 

laporan keuangan adalah rasio. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain (Horngren, C.T and Harrison, W.T, 1989: 

750). 

2. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Leopold A.Bernstein dalam bukunya Financial Statement Analysis menyatakan bahwa 

angka-angka rasio keuangan dapat dikategorikan seperti berikut ini. 
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a. Rasio-rasio untuk menilai likuiditas (Short-term liquidity ratios); misalnya 

current ratio, acid test ratio, account receivable turnover, inventory turnover 

dan lain sebagainya. 

b. Rasio-rasio untuk menilai struktur modal dan solvabilitas (Capital stucture and 

long-term solvency ratios), misalnya rasio antara modal sendiri dengan total 

utang, rasio antara modal sendiri dengan aktiva tetap dan sebagainya. 

c. Return on investment ratios. 

d. Rasio-rasio untuk menilai operasi. 

e. Rasio-rasio untuk menilai penggunaan aktiva.  

Ditinjau dari sumber dimana rasio itu dibuat, maka rasio dapat dibedakan menjadi 

seperti berikut ini. 

a. Rasio-rasio neraca, merupakan rasio dimana semua datanya  bersumber pada 

neraca, misalnya current ratio, acid test ratio, cash ratio, dan lainnya. 

b. Rasio-rasio laporan laba rugi, merupakan rasio dimana semua datanya  

bersumber pada laporan rugi laba, misalnya gross margin ratio, operating 

margin ratio, net margin ratio, dan lainnya. 

c. Rasio-rasio antar laporan, merupakan rasio dimana sebagian datanya  bersumber 

dari neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba, misalnya tingkat perputaran 

persediaan, tingkat perputaran piutang, dan lainnya. 

Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan mengklasifikasikan rasio 

berdasarkan tujuannya menjadi seperti berikut ini. 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi dengan aktiva 

lancar yang dimilikinya. Rasio ini dibedakan seperti berikut ini. 

1)  Current Ratio 

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

utang lancar, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
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membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang 

dimiliki.  

   Current Ratio = %100
Lancar tan
Lancar Aktiva ´

gU
 

 

2) Acid Test Ratio 

Acid test ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar selain 

persediaan dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan 

aktiva yang lebih likuid atau aktiva lancar selain persediaan. 

 

          Acid Test Ratio = %100
Lancar tan

Persediaan -Lancar  Aktiva
´

gU
 

 

3) Cash Ratio 

Cash ratio merupakan perbandingan antara kas dan efek yang segera 

dapat dicairkan dengan utang lancar, yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang lancarnya dengan kas yang dimiliki 

dan efek yang dapat segera diuangkan. 

 

    Cash Ratio = %100
Lancar Utang
Efek Kas

´
+

 

 

4) Perputaran Piutang 

Perputaran piuang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengumpulkan kas dari kredit kepada pelanggan atau piutang 

perusahaan. Untuk mengukur kemampuan tersebut dilakukan dengan 

membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. 
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           Perputaran Piutang = 
Piutang rata-Rata

Penjualan
 

 

5) Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang 

Periode rata-rata pengumpulan piuang menunjukkan periode rata-rata 

yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Untuk mengetahuinya 

dapat dilakukan dengan membagi 360 hari dengan perputaran piutang. 

 

   Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang = 
Perputaran

360
 

 

6) Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan menunjukkan kemampuan dana yang tertanam 

dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Perputaran 

persediaan dapat diketahui dengan membandingkan harga pokok 

penjualan dengan persediaan rata-rata. 

 

         Perputaran Persediaan = 
Persediaan rata-Rata
Pokok Harga

 

 

7) Periode Rata-rata Persediaan Tersimpan di Gudang 

Periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang menunjukkan periode 

menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang 

berada di gudang. Dapat diketahui dengan membagi 360 hari dengan 

perputaran persediaan. 

 

         
Persediaan rata-rata Periode

 Gudang diTersimpan 
  =

Perputaran
360

 

 

8) Perputaran Modal Kerja 
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Perputaran modal kerja digunakan untuk menilai keefektifan modal 

kerja. Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan 

penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.Modal kerja merupakan 

selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. 

 

         Perputaran Modal Kerja  =  
rata-Rata Kerja Modal

Penjualan
 

 

 

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana 

kebutuhan keuangan perusahaan dipenuhi dengan pinjaman, atau rasio untuk 

menunjukkan sejauhmana kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

solvabilitas adalah sebagai berikut. 

1) Rasio Modal dengan Aktiva 

Rasio ini membandingkan antara modal sendiri dengan total aktiva. 

Rasio ini menunjukkan berapa investasi dalam aktiva dengan 

menggunakan dana dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin baik, karena modal pinjaman yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan semakin kecil. 

 

         Rasio Modal dengan Aktiva = %100
Aktiva

Sendiri Modal
´  

 

2) Rasio Modal dengan Aktiva Tetap 
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Rasio ini membandingkan antara modal sendiri dengan aktiva tetap. 

Rasio ini menunjukkan berapa investasi dalam aktiva tetap dengan 

menggunakan dana dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti 

perluasan aktiva tetap lebih banyak menggunakan modal sendiri 

daripada modal pinjaman. 

 

         Rasio Modal dengan Aktiva Tetap= %100
Tetap Aktiva

Sendiri Modal
´  

 

3) Rasio Aktiva Tetap dengan Utang Jangka Panjang 

Rasio ini membandingkan antara aktiva tetap dengan utang jangka 

panjang. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kemampuan 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk menjamin utang jangka 

panjang perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan 

semakin solvabel. 

 

        
Tetap Aktiva Rasio

 Panjang Jangka Utang
dengan   = %100

Panjang Jangka Utang
Tetap Aktiva

´  

 

4) Rasio Utang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri 

Rasio ini membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Dengan rasio ini dapat diketahui bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. 

           
 Panjang Jangka Utang

 Rasio              

 Sendiri Modal 
dengan = %100

Sendiri Modal
Panjang Jangka Utang

´  

 
5) Rasio antara Utang dengan Modal Sendiri 
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Rasio ini membandingkan antara total utang dengan modal sendiri, 

untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang perusahaan. 

 

          
  Utangantara Rasio

 Sendiri Modaldengan 
= %100

Sendiri Modal
 UtangTotal

´  

 

6) Rasio antara Utang dengan Aktiva 

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Rasio 

ini menunjukkan berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk 

menjamin utang. 

 

        Rasio Utang dengan Aktiva = %100
Aktiva Total
 UtangTotal

´  

 

c. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari laba 

bagi perusahaan. Rasio ini dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Rasio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba usaha yang diperoleh 

perusahaan dengan aktiva usaha yang dimiliki untuk menjalankan 

usahanya, yang menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari setiap 

rupiah aktiva usaha yang digunakan. 

 

             
 UsahaLaba Rasio

  UsahaAktiva
dengan  = %100

 UsahaAktiva
 UsahaabaL

´  

 

2) Perputaran Aktiva Usaha 
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Perputaran aktiva usaha merupakan kemampuan dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau 

kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan "revenue". 

 

            Perputaran Aktiva Usaha  =  
 UsahaAktiva

Penjualan
 

 

3) Gross Margin Ratio 

Gross margin ratio merupakan rasio antara gross profit atau laba kotor 

yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada 

periode yang sama. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat 

dicapai setiap rupiah penjualan, atau bila rasio ini dikurangkan terhadap 

angka 100% maka akan menunjukkan jumlah yang tersisa untuk 

menutup biaya operasi dan laba bersih. 

 
 

              Gross Margin Ratio  =  %100
Penjualan

Kotor Laba
´  

 

4) Operating Margin Ratio 

Operating margin ratio merupakan rasio antara laba usaha yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada 

periode yang sama. Rasio ini menggambarkan laba usaha yang dapat 

dicapai setiap rupiah penjualan. 

 

          Operating Margin Ratio  =  %100
Penjualan

 UsahaLaba
´  

 

5) Net Margin Ratio 
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Net margin ratio merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio 

ini menggambarkan laba bersih setelah pajak yang dapat dicapai setiap 

rupiah penjualan. 

 

            Net Margin Ratio= %100
Penjualan

Pajak -Bersih  Laba
´  

 

6) Operating Ratio 

Operating ratio merupakan selisih antara net margin ratio dengan 

100%, yang menunjukkan persentase yang tersisa untuk menutup harga 

pokok penjualan dan biaya operasi, atau rasio antara harga pokok 

penjualan ditambah biaya operasi dengan penjualan bersih. Rasio ini 

mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan. 

 

          Operating Ratio = %100
(neto)Penjualan 

Operasi Biaya Pokok  aargH
´

+
 

 

7) Rate of ROI 

Rate of ROI merupakan rasio antara laba bersih sebelum pajak dengan 

aktiva usaha. Dengan rasio ini dapat diketahui kemampuan dari aktiva 

usaha untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. 

 

       Rate of ROI = %100
 UsahaAktiva

Pajak SebelumBersih  abaL
´  

 

8) Net Rate of ROI 

Net rate of ROI merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan 

aktiva usaha. Dengan rasio ini dapat diketahui kemampuan dari aktiva 

usaha untuk menghasilkan laba setelah dikurangi pajak bagi perusahaan. 
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          Net Rate of ROI = %100
 UsahaAktiva

PajakSesudah Bersih  abaL
´  

                         

 

9) Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba 

setelah pajak yang tersedia bagi pemilik modal dengan jumlah modal 

sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas modal sendiri 

menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan laba. 

 

             
  asRentabilit

 SendiriModal
= %100

Sendiri Modal
PajakSetelah Bersih  aba

´
L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ANALISIS LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS  

 
1. Analisis Likuiditas  
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a. Current Ratio 

TABEL II.1 
ANALISIS CURRENT RATIO 

CV. “SAHA)BAT” KLATEN 
PERIODE 1999 – 2001  

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Aktiva Lancar (a 

Utang Lancar (b) 

Current Ratio= %100b
a ´  

329.087.260 

184.860.760 

178,02% 

1.433.332.966 

   701.551.826 

204,31% 

2.271.349.857 

1.298.101.241 

174,97% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 current ratio sebesar 178,02% menunjukkan bahwa setiap Rp. 

100,- utang lancar dijamin dengan Rp. 178,02 aktiva lancar. Pada tahun 2000 

current ratio sebesar 204,31% menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang 

lancar dijamin dengan Rp. 204,31 aktiva lancar. Current ratio sebesar 174,97% 

pada tahun 2001 menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang lancar dijamin 

dengan Rp. 174,97 aktiva lancar. 

2) Current ratio pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 26,29%, 

sedangkan pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 29,34%. 

3) Kenaikan current ratio pada tahun 2000 disebabkan adanya kenaikan yang 

cukup besar pada aktiva lancar sebesar Rp. 1.104.245.706,- dan utang lancar 

sebesar Rp. 516.691.096,- sedangkan pada tahun 2001 current ratio mengalami 

penurunan disebabkan utang lancar mengalami kenaikan 85,03% dan aktiva 

lancar juga mengalami kenaikan tetapi lebih kecil yaitu 58,47%. 

 

b. Acid Test Ratio 

TABEL II.2 
ANALISIS ACID TEST RATIO 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
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PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Aktiva Lancar (a) 

Persediaan (b) 

Utang Lancar (c)   

Acid Test Ratio = %100
c

ba
´

-
 

   329.087.260 

173.934.925 

   184.860.730 

83,93 % 

1.433.332.966 

1.132.223.800  

   701.551.826 

42,92 % 

2.271.349.857 

1.983.002.615 

 1.298.101.241 

22,21% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 acid test ratio sebesar 83,93% menunjukkan bahwa setiap Rp. 

100,- utang lancar dijamin dengan Rp. 83,93 aktiva lancar selain persediaan 

bahan baku dan bahan bantu . Pada tahun 2000 acid test ratio sebesar 42,92% 

menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang lancar dijamin dengan Rp. 42,92 

aktiva lancar selain persediaan bahan baku dan bahan bantu. Acid test ratio 

sebesar 22,21% pada tahun 2001 menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang 

lancar dijamin dengan Rp. 22,21 aktiva lancar selain persediaan bahan baku dan 

bahan bantu. 

2) Pada tahun 2000 acid test ratio mengalami penurunan sebesar 41,01% yaitu 

dari 83,93% pada tahun 1999 menjadi 42,92% pada tahun 2000, sedangkan 

pada tahun 2000 acid test ratio mengalami penurunan sebesar 20,71%yaitu dari 

42,92% pada tahun 2000 menjadi 22,21% pada tahun 2001. 

3) Penurunan acid test ratio pada tahun 2000 dan 2001 disebabkan adanya 

kenaikan yang cukup besar pada aktiva lancar selain persediaan masing-masing 

sebesar Rp 958.288.875,- dan Rp.850.778.815,-. Utang lancar pada tahun 2000 

juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan pada aktiva lancar selain 

persediaan yaitu hanya sebesar Rp.516.691.096,-. 

c. Cash Ratio 

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



 37 

TABEL II.3 
ANALISIS CASH RATIO 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Kas (a) 

Utang Lancar (b) 

Cash Ratio = %100b
a ´  

  23.997.313 

184.860.730 

12,98% 

  79.918.900 

701.515.826 

11,39% 

  79.751.071 

1.298.101.24 

6,14% 

Sumber: data diolah 

 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 cash ratio sebesar 12,98% menunjukkan bahwa setiap Rp. 

100,- utang lancar dijamin dengan Rp. 12,98 kas. Pada tahun 2000 cash ratio 

sebesar 11,39% menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang lancar dijamin 

dengan Rp. 11,39 kas. Cash ratio sebesar 6,14% pada tahun 2001 menunjukkan 

bahwa setiap Rp.100,- utang lancar dijamin dengan Rp. 6,14 kas. 

2) Cash ratio CV. Sahabat Klaten terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 

mengalami penurunan sebesar1,59% yaitu dari 12,98% pada tahun 1999 menjadi 

11,39% pada tahun 2000. Dan pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 

5,25% yaitu dari 11,39% pada tahun 2000 menjadi 6,14% pada tahun 2001. 

3) Cash ratio yang terus mengalami penurunan disebabkan oleh utang lancar yang 

terus mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu Rp.516.691.096,- pada tahun 

2000 dan Rp. 596.549.415,- pada tahun 2001. Kas juga mengalami kenaikan, 

tetapi tidak begitu besar, yaitu Rp. 55.921.587,- pada tahun 2000 dan Rp. 

167.289,- pada tahun 2001. 
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d. Perputaran Piutang 

TABEL II.4  
ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG 

CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Penjualan (a) 

Rata-rata Piutang (b) 

Perputaran  Piutang = b
a  

2.273.667.100 

  23.023.528 

98,75 x 

2.200.135.510 

  73.658.166 

29,87 x 

2.060.673.560 

   117.027.107 

17,61 x 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Tingkat perputaran piutang tahun 1999 adalah 98,75 menunjukkan bahwa 

penagihan piutang kira-kira 98,75 kali dalam satu tahun. Tingkat perputaran 

tahun 2000 adalah 29,87 menunjukkan bahwa penagihan piutang kira-kira 

29,87 kali dalam satu tahun. Tingkat perputaran tahun 2001 adalah 17,61 

menunjukkan bahwa penagihan piutang kira-kira 17,61 kali dalam satu tahun. 

2) Tingkat perputaran piutang CV. Sahabat Klaten pada tahun 2000 mengalami 

penurunan sebesar 69,75% yaitudari 98,75 pada tahun 1999 menjadi 29,87 

pada tahun 2000 dan pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 41,04% 

yaitu dari 29,87 pada tahun 2000 menjadi 17,61 pada tahun 2001. 

3) Tingkat perputaran piutang CV. Sahabat Klaten terus mengalami penurunan 

yang disebabkan penurunan pada penjualan dan kenaikan pada rata-rata 

piutang. Penjualan mengalami penurunan pada tahun 2000 dan 2001 masing-

masing sebesar Rp.73.531.590,- dan Rp.139.461.950,-, sedangkan rata-rata 

piutang mengalami kenaikan pada tahun 2000 dan 2001 masing-masing 

sebesar Rp. 50.634.638,50 dan Rp. 43.368.941,-. 

 

e. Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang 
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TABEL II.5 

ANALISIS 

PERIODE RATA-RATA PENGUMPULAN PIUTANG 
CV.  “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE  1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Perputaran Piutang (a) 

Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang = a
360  

98,75x 

3,6 

29,87x 

12,1 

17,61x 

20,4 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan 

piutang adalah 3 hari. Pada tahun 2000 periode rata-rata yang diperlukan untuk 

mengumpulkan piutang adalah 12 hari. Pada tahun 2001 periode rata-rata yang 

diperlukan untuk mengumpulkan piutang adalah 20 hari. 

2) Periode rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2000 dan 2001 memerlukan 

waktu yang lebih lama daripada tahun 1999. Pada tahun 2000 memerlukan 

waktu selama 12 hari, yang berarti 9 hari lebih lama daripada tahun 1999 yang 

hanya memerlukan waktu selama 3 hari untuk mengumpulkan kas dari piutang 

perusahaan. Pada tahun 2001 memerlukan waktu selama 20 hari, yang berarti 

17 hari lebih lama daripada tahun 1999 dan 8 hari lebih lama daripada tahun 

2000 untuk mengumpulkan kas dari piutang perusahaan. 

3) Periode rata-rata pengumpulan piutang yang memerlukan waktu semakin lama 

yaitu pada tahun 2000 dan 2001 disebabkan penurunan pada perputaran 

piutang. Tingkat perputaran pada tahun 1999 adalah 98,75 menjadi 29,87 pada 

tahun 2000 kemudian 20,4 pada tahun 2001. 
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f. Perputaran Persediaan Produk Jadi 

TABEL II.6 
ANALISIS PERPUTARAN PERSEDIAAN 

PRODUK JADI 
CV.  “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Harga Pokok Penjualan (a) 

Rata-rata Persediaan  Produk 
Jadi(b) 

Perputaran   = b
a  

1.827.357.189 

 211.346.875 

8,65x 

  1.782.057.758 

    529.664.125 

3,36x 

 1.538.208.015 

1.356.594.125 

1,13x 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Tingkat perputaran persediaan pada tahun 1999 adalah 8,65 menunjukkan 

bahwa dalam tahun 1999 rata-rata 8,65 kali persediaan diganti atau dijual. Pada 

tahun 2000 tingkat perputaran persediaan adalah 3,36 menunjukkan bahwa 

dalam tahun 2000 rata-rata 3,36 kali persediaan diganti atau dijual. Tingkat 

perputaran persediaan pada tahun 2001 adalah 1,13 menunjukkan bahwa dalam 

tahun 2001 rata-rata 1,13 kali persediaan diganti atau dijual. 

2) Tingkat perputaran persediaan produk jadi CV. Sahabat mengalami penurunan 

sebesar 61,16% pada tahun 2000 yaitu dari 8,65 kali pada tahun 1999 menjadi 

3,36 kali pada tahun 2000.  Perputaran persediaan pada tahun 2001 mengalami 
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penurunan sebesar 66,37% yaitu dari 3,36 kali pada tahun 2000 menjadi 1,13 

kali pada tahun 2001. 

3) Tingkat perputaran persediaan CV. Sahabat terus mengalami penurunan 

disebabkan rata-rata persediaan produk jadi yang mengalami kenaikan tetapi 

harga pokok penjualan mengalami penurunan. 

 

g. Periode Rata-rata Persediaan Produk Jadi Tersimpan di Gudang 

TABEL II.7 
ANALISIS PERIODE RATA-RATA 

PERSEDIAAN PRODUK JADI TERSIMPAN DI GUDANG 
CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Perputaran Persediaan (a) 

Periode Rata-rata Persediaan Tersimpan di Gudang  = a
360  

 8,65 

41,62 

 

  3,36 

 107,14 

 1,13 

 318,58 

Sumber: data diolah 
 

Analisis 

1) Persediaan tersimpan di gudang rata-rata 41 hari pada tahun 1999, 107 hari pada 

tahun 2000 dan 318 hari pada tahun 2001. 

2) Periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang pada tahun 2000 dan 2001 

lebih lama daripada tahun 1999. Pada tahun 2000 persediaan tersimpan di 

gudang rata-rata 107 hari, yang berarti 66 hari lebih lama dari tahun 1999. Dan 

pada tahun 2001 persediaan tersimpan di gudang rata-rata 318 hari, yang berarti 

277 hari lebih lama dari tahun 1999 dan 211 hari lebih lama dari tahun 2000.  

3) Persediaan produk jadi CV. Sahabat yang semakin lama tersimpan di gudang 

disebabkan penurunan pada tingkat perputaran persediaan produk jadi dan 

pelanggan yang belum mengambil pesanan. 
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h. Perputaran Persediaan Produk Dalam Proses 

TABEL II.8 
ANALISIS PERPUTARAN PERSEDIAAN 

PRODUK DALAM PROSES 
CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Harga pokok produksi (a) 

Rata-rata Persediaan Produk 

Dalam Proses (b) 

Perputaran   = a/b 

1.533.825.939 

 

24.812.500 

61,82 x 

2.712.223.508 

 

24.200.000 

112,08 x  

 2.261.902.265 

 

13.050.000 

173,33 x  

Sumber: data diolah  

Analisis 

1) Tingkat perputaran persediaan produk dalam proses pada tahun 1999 adalah 

61,82 menunjukkan bahwa dalam tahun 1999 rata-rata diproduksi persediaan 

61,28 kali. Pada tahun 2000 tingkat perputaran produk dalam proses adalah 

112,08 menunjukkan bahwa dalam tahun 2000 rata-rata diproduksi 

persediaan 112,08 kali. Tingkat perputaran persediaan produk dalam proses 

pada tahun 2001 adalah 173,33 menunjukkan bahwa dalam tahun 2001 rata-

rata diproduksi persediaan 173,33 kali.  

2) Tingkat perputaran persediaan produk dalam proses mengalami kenaikan 

sebesar 81,30% pada tahun 2000 yaitu dari 61,82 kali pada tahun 1999 

menjadi 112 kali pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2001 mengalami 

kenaikan sebesar 54,65% yaitu dari 112,08 kali pada tahun 2000 menjadi 

173,33 kali pada tahun 2001. 

3) Tingkat perputaran persediaan produk dalam proses mengalami kenaikan 

pada tahun 2000 dan 2001 disebabkan adanya penurunan pada rata-rata 

persediaan produk dalam proses dan kenaikan harga pokok produksi pada 
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tahun 2000, sedangkan penurunan harga pokok produksi pada tahun 2001 

tidak begitu berpengaruh karena penurunannya tidak sebesar penuruna rata-

rata persediaan produk dalam proses.  

 

 

 

 

 

 

 

i. Periode Produksi Rata-rata Persediaan Produk Dalam Proses 

TABEL II.9 
ANALISIS PERIODE PRODUKSI RATA-RATA  

PERSEDIAAN PRODUK DALAM PROSES 
CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Perputaran (a) 

Periode Rata-rata Persediaan 
Tersimpan di Gudang  = a

360  

61,82 

 

5,82 

 112,08 

     

3,21 

 173,33 

   

  2,08 
Sumber: data diolah 

Analisis  

1) Bahan mentah diproses menjadi produk dalam proses di pabrik 

selama 5 hari pada tahun 1999, 3 hari pada tahun 2000 dan 2 hari 

pada tahun 2001.  

2) Periode produksi rata-rata persediaan produk dalam proses dari tahun 1999 

sampai 2001 berlangsung semakin cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari waktu 

yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang dalam proses. 
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Proses produksi pada tahun 2001 berlangsung 1 hari lebih cepat daripada tahun 

2000 dan 3 hari lebih cepat daripada tahun 1999.  

3) Produksi rata-rata persediaan produk dalam proses yang berlangsung semakin 

cepat dari tahun 1999 sampai 2001 disebabkan adanya peningkatan pada 

perputaran persediaan produk dalam proses. 

j. Perputaran Modal Kerja 

TABEL II.10 

ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA 
CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Penjualan (a) 

Modal Kerja Rata-rata (b) 

Perputaran  = b
a  

 2.273.667.100 

   322.154.709 

        7,06x 

 2.200.135.510 

     411.530.692 

 5,35x 

2.060.673.560 

   499.523.954 

 4,13x 

Sumber: data diolah  

Analisis 

1) Perputaran modal kerja pada tahun 1999 adalah 7,06 kali yang berarti bahwa 

setiap Rp. 1,- modal kerja rata-rata CV. Sahabat menghasilkan Rp. 7,06 

penjualan. Pada tahun 2000 perputaran modal kerja adalah 5,35 kali yang 

berarti bahwa setiap Rp. 1,- modal kerja rata-rata menghasilkan Rp. 5,35 

penjualan. Dan pada tahun 2000 perputaran modal kerja adalah 4,13 kali 

yang berarti bahwa setiap Rp. 1,- modal kerja rata-rata menghasilkan Rp. 

4,13 penjualan. 

2) Perputaran modal kerja CV. Sahabat mengalami penurunan sebesar 24,22% 

pada tahun 2000 yaitu dari 7,06 kali pada tahun 1999 menjadi 5,35 kali pada 

tahun 2000. Dan pada tahun 2001 perputaran modal kerja CV. Sahabat 

mengalami penurunan sebesar 22,80% yaitu 5,35 kali pada tahun 2000 

menjadi 4,13 pada tahun 2001. 
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3) Perputaran modal kerja CV. Sahabat mengalami penurunan pada tahun 2000 

dan 2001 disebabkan modal kerja yang terus meningkat tetapi penjualan 

mengalami penurunan. 

 

2. Analisis Solvabilitas 

a. Rasio Modal dengan Aktiva 

TABEL II.11 
ANALISIS RASIO MODAL DENGAN AKTIVA 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Modal (a) 

Total Aktiva (b) 

Rasio = %100b
a ´  

373.446.348 

607.463.350 

61,48% 

   449.615.035 

1.881.651.956 

23,89% 

   549.432.873 

2.566.734.807 

21,41% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 menunjukkan rasio sebesar 61,48% aktiva perusahaan 

dibiayai dari modal dan 38,52% aktiva perusahaan dibiayai dari pinjaman. 

Rasio sebesar 23,89% pada tahun 2000 berarti 23,89% aktiva perusahaan 

dibiayai dari modal dan sisanya 76,11% dibiayai dari pinjaman. Pada 

tahun 2001 rasio sebesar 21,41% berarti 21,41% aktiva perusahaan 

dibiayai dari modal, sisanya 78,59% dibiayai dari pinjaman. 

2) Rasio modal dengan aktiva terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 

mengalami penurunan sebesar 37,59% dan pada tahun 2001 sebesar 

2,48%. 

3) Penyebab utama dari penurunan rasio modal dengan aktiva adalah terus 

bertambahnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kenaikan 

modal perusahaan tidak sebanding dengan kenaikan aktiva perusahaan. 

Sehingga aktiva perusahaan pada tahun 2000 dan 2001 lebih banyak 

dibiayai dari pinjaman. 
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b. Rasio Modal dengan Aktiva Tetap 

TABEL II.12 
ANALISIS RASIO MODAL DENGAN AKTIVA TETAP 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Modal (a) 

Aktiva Tetap (b) 

Rasio = %100b
a ´  

373.446.348 

278.376.090 

134,15% 

449.615.035 

448.318.990 

100,29% 

549.432.873 

295.384.950 

186,01% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Rasio modal dengan aktiva tetap selama tiga tahun berturut-turut 

menunjukkan rasio lebih dari 100%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh aktiva tetap dibiayai dari modal perusahaan. 

2) Rasio modal dengan aktiva tetap pada tahun 2000 mengalami penurunan 

sebesar 33,86% yaitu dari 134,15% pada tahun 1999 menjadi 100,29% 

pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2001 rasio modal dengan aktiva 

tetap mengalami kenaikan sebesar 85,72% yaitu dari 100,29% pada tahun 

2000 menjadi 186,01% pada tahun 2001. 

3) Rasio modal dengan aktiva tetap pada tahun 2000 mengalami penurunan 

disebabkan bertambahnya aktiva tetap, sedangkan pada tahun 2001 rasio 

modal dengan aktiva tetap mengalami kenaikan disebabkan modal yang 

bertambah tetapi aktiva tetap berkurang. 

 

c. Rasio Aktiva Tetap dengan Utang Jangka Panjang 

TABEL II.13 
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ANALISIS RASIO  

AKTIVA TETAP DENGAN UTANG JANGKA PANJANG 

CV.  “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Aktiva Tetap (a) 

Utang Jangka Panjang (b) 

Rasio = %100b
a ´  

278.376.000 

  49.156.272 

   566,31% 

448.318.990 

730.485.095 

61,37% 

295.384.950 

719.200.693 

41,07% 

Sumber:  data diolah 

 

 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 rasio sebesar 566,31% menunjukkan bahwa setiap Rp. 

100,- utang jangka panjang dijamin dengan Rp. 566,31 aktiva tetap. Rasio 

sebesar 61,37% pada tahun 2000 menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- 

utang jangka panjang dijamin dengan Rp. 61,37 aktiva tetap. Rasio sebesar 

41,07% pada tahun 2001 menunjukkan bahwa setiap Rp. 100,- utang 

jangka panjang dijamin dengan Rp.41,07 aktiva tetap. 

2) Rasio ini terus mengalami penurunan, masing-masing sebesar 504,94% 

pada tahun 2000 dan 20,3% pada tahun 2001. 

3) Penyebab utama dari penurunan rasio  adalah hutang jangka panjang yang 

mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2001 mengalami penurunan 

tetapi tidak begitu besar. Di samping itu, aktiva tetap pada tahun 2000 

mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2001 mengalami penurunan. 
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d. Rasio Utang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri 

TABEL II.14 

ANALISIS RASIO 
UTANG JANGKA PANJANG DENGAN MODAL SENDIRI 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Utang Jangka Panjang (a) 

Modal Sendiri (b) 

Rasio = %100b
a ´  

  49.156.272 

373.446.348 

13,16% 

730.485.095 

449.615.035 

162,47% 

549.432.873 

549.432.873 

130,90% 

Snmber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 rasio sebesar 13,16% menunjukkan bahwa Rp. 13,16 dari 

setiap Rp. 100,- modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka 

panjang. Rasio sebesar 162,47% pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Rp. 

162,47 hutang jangka panjang dijamin dengan Rp. 100,- modal sendiri. 

Rasio sebesar 130,90% pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Rp. 130,90 

utang jangka panjang dijamin dengan Rp. 100,- modal sendiri. 

2) Rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri pada tahun 2000 

mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 149,31%, sedangkan pada 

tahun 2001, rasio mengalami penurunan sebesar 31,57%. 

3) Rasio mengalami kenaikan pada tahun 2000 disebabkan bertambahnya 

utang jangka yang cukup besar yaitu Rp. 681.328.823,-, sedangkan 

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



 49 

penurunan rasio pada tahun 2001 disebabkan berkurangnya utang jangka 

panjang sebesar Rp. 11.284.402,- dan bertambahnya modal sendiri sebesar 

Rp. 99.817.838,-. 

 

e. Rasio antara Utang dengan Modal Sendiri 

TABEL II.15 

ANALISIS RASIO 
UTANG DENGAN MODAL SENDIRI 

CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Total Utang (a) 

Modal Sendiri (b) 

Rasio  = %100b
a ´  

234.017.002 

373.446.348 

 62,66% 

1.432.036.921 

   449.615.035 

   318,50% 

2.017.301.934 

   549.432.873 

   367,16% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 rasio sebesar 62,66% menunjukkan bahwa Rp. 62,66 

dari setiap Rp. 100,- modal sendiri digunakan untuk menjamin utang 

perusahaan. Rasio 318,50% pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Rp. 

318,50 utang perusahaan dijamin dengan Rp. 100,- modal sendiri dan 

rasio 367,16% pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Rp. 367,16 utang 

perusahaan dijamin dengan Rp. 100,- modal sendiri. 

2) Rasio antara utang dengan modal sendiri selama dua tahun mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 255,84% pada tahun 2000 dan 48,66% pada 

tahun 2001. 

3) Penyebab utama dari kenaikan rasio antara utang dengan modal sendiri 

adalah kenaikan yang cukup besar pada total utang yaitu sebesar Rp. 

1.198.019.919,- pada tahun 2000 dan Rp. 585.265.013,-. Modal sendiri 
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juga mengalami kenaikan tapi tidak sebanding dengan kenaikan pada 

total utang, yaitu Rp. 76.168.687,- pada tahun 2000 dan Rp. 99.817.838,-

. 

 

f. Rasio antara Utang dengan Aktiva 

TABEL II.16 
ANALISIS RASIO UTANG DENGAN AKTIVA 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 2001 1999 2000 

Total Utang (a) 

Total Aktiva (b) 

Rasio = %100b
a ´  

2.017.301.934 

2.566.734.807 

78,60% 

234.017.002 

607.463.350 

38,52% 

1.432.036.921 

1.881.651.956 

76,11% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Pada tahun 1999 rasio sebesar 38,52% menunjukkan bahwa Rp. 38,52 dari 

setiap Rp. 100,- aktiva digunakan untuk menjamin utang perusahaan. 

Rasio 76,11% pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Rp. 76,11 dari setiap 

Rp. 100,- aktiva digunakan untuk menjamin seluruh utang dan rasio 

78,60% pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Rp. 78,60 dari setiap Rp. 

100,- digunakan untuk menjamin seluruh utang perusahaan. 

2) Rasio antara utang dengan aktiva selama dua tahun mengalami kenaikan 

yaitu sebesar 37,59% pada tahun 2000 dan 2,49% pada tahun 2001. 

3) Penyebab utama dari kenaikan rasio antara utang dengan aktiva adalah 

terus bertambahnya jumlah aktiva, dan kenaikan aktiva tersebut 

menyebabkan jumlah aktiva yang melebihi jumlah dari total utang 

perusahaan. 

 

3. Analisis Rentabilitas 
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a. Rasio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

TABEL II.17 
ANALISIS RASIOLABA USAHA DENGAN AKTIVA USAHA 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Usaha (a) 

Aktiva Usaha (b) 

Rasio = %100b
a ´  

152.058.351 

607.463.350 

25,03% 

   140.701.367 

1.881.651.956 

7,48% 

   182.684.110 

2.566.734.807 

7,12% 

 Sumber: data diolah 

 

 

Analisis 

1) Rasio sebesar 25,03% pada tahun 1999 menunjukkan bahwa tiap Rp. 100,- 

dari aktiva usaha yang digunakan menghasilkan laba usaha sebesar Rp. 

25,03. Pada tahun 2000 menunjukkan rasio sebesar 7,48% yang berarti 

tiap Rp. 100,- aktiva usaha yang digunakan menghasilkan laba usaha 

sebesar Rp. 7,48.dan rasio 7,12% pada tahun 2001 berarti tiap Rp. 100,- 

aktiva usaha menghasilkan laba usaha Rp. 7,12. 

2) Rasio laba usaha dengan aktiva usaha mengalami penurunan pada tahun 

2000 dan 2001. Pada tahun 2000 turun sebesar 17,55% yaitu dari 25,03% 

tahun 1999 menjadi 7,48% tahun 2000. Dan pada tahun 2001 turun sebesar 

0,36% yaitu dari 7,48% tahun 2000 menjadi 7,12%  tahun 2001. 

3) Penurunan rasio laba usaha dengan aktiva usaha disebabkan aktiva usaha 

yang terus bertambah tetapi laba usaha yang diperoleh tidak sebanding 

dengan bertambahnya aktiva usaha. 
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b. Perputaran Aktiva Usaha 

TABEL II.18 
ANALISIS PERPUTARAN AKTIVA USAHA 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Penjualan (a) 

Aktiva Usaha (b) 

Perputaran Aktiva Usaha = b
a  

2.273.667.100 

   607.463.350 

3,74x 

2.200.135.510 

1.881.651.956 

1,17x 

2.060.673.560 

2.566.734.807 

0,80x 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Tingkat perputaran aktiva usaha pada tahun 1999 adalah 3,74 yang 

berarti dana yang tertanam dalam aktiva usaha rata-rata dalam tahun 

1999 berputar 3,74 kali, atau setiap rupiah aktiva usaha selama setahun 

dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 3,74. Pada tahun 2000 

perputaran aktiva usaha adalah 1,17 yang berarti dana yang tertanam 

dalam aktiva usaha rata-rata dalam tahun 2000 berputar 1,17 kali, atau 

setiap rupiah aktiva usaha selama setahun dapat menghasilkan 

pendapatan sebesar Rp. 1,17. Perputaran aktiva usaha pada tahun 2001 

adalah 0,80 kali yang berarti dana yang tertanam dalam aktiva usaha 

rata-rata dalam tahun 2001 berputar 0,80 kali, atau setiap rupiah aktiva 

usaha selama setahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 0,80. 

2) Tingkat perputaran aktiva usaha mengalami penurunan sebesar 68,72% 

pada tahun 2000 dan 31,62% pada tahun 2001. 
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3) Tingkat perputaran aktiva usaha yang mengalami penurunan pada tahun 

2000 dan 2001 disebabkan penurunan pada penjualan, sedangkan aktiva 

usaha mengalami kenaikan. 

 

c. Gross Margin Ratio 

TABEL II.19 
ANALISIS GROSS MARGIN RATIO 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Kotor (a) 

Penjualan (b) 

Gross Margin Ratio = %100b
a ´  

   446.309.911 

2.273.667.100 

19,63% 

   418.077.752 

2.200.135.510 

19% 

   522.465.545 

2.060.673.560 

25,35% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Gross margin ratio sebesar 19,63% pada tahun 1999 menunjukkan 

bahwa tiap Rp. 100,- penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 

19,63. Pada tahun 2000 menunjukkan gross margin ratio sebesar 19% 

yang berarti tiap Rp. 100,- penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 

Rp. 19,- dan pada tahun 2001 gross margin ratio sebesar 25,35% 

menunjukkan bahwa tiap 100,- penjualan menghasilkan Rp. 25,35 laba 

kotor. 

2) Gross margin ratio mengalami penurunan sebesar 0,63% pada tahun 

2000, sedangkan pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 6,35%. 

3) Penurunan rasio pada tahun 2000 disebabkan penurunan pada penjualan 

yang mengakibatkan laba kotor yang diperoleh perusahaan berkurang., 

sedangkan rasio pada tahun 2001 mengalami kenaikan disebabkan laba 

kotor yang diperoleh perusahaan mengalami peningkatan, meskipun 

penjualannya mengalami penurunan. 
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d. Operating Margin Ratio 

TABEL II.20 
ANALISIS OPERATING MARGIN RATIO 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Usaha (a) 

Penjualan (b) 

Operating Margin Ratio = %100b
a ´  

152.058.351 

2.273.667.100 

6,69% 

140.701.367 

2.200.135.510 

6,40% 

182.684.110 

2.060.673.560 

8,87% 

Sumber: data diolah 

 

 

Analisis 

1) Operating margin ratio sebesar 6,69% pada tahun 1999 menunjukkan 

bahwa tiap Rp. 100,- penjualan menghasilkan laba usaha sebesar Rp. 

6,69. Pada tahun 2000 menunjukkan operating margin ratio 6,40% yang 

berarti tiap Rp. 100,- penjualan menghasilkan Rp. 6,40 laba usaha dan 

pada tahun 2001 operating margin ratio 8,87% menunjukkan bahwa tiap 

Rp. 100,- penjualan menghasilkan Rp. 8,87 laba usaha. 

2) Operating margin ratio mengalami penurunan sebesar 0,29%   pada 

tahun 2000 yaitu dari 6,69% pada tahun 1999 menjadi 6,40% pada tahun 

2000, sedangkan pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 2,47% 

yaitu dari 6,40% pada tahun 2000 menjadi 8,87% pada tahun 2001. 

3) Penurunan operating margin ratio pada tahun 2000 disebabkan 

penurunan pada penjualan yang mengakibatkan laba usaha juga 

mengalami penurunan. Sedangkan rasio pada tahun 2001 mengalami 

kenaikan disebabkan laba usaha yang mengalami peningkatan, meskipun 

penjualan pada tahun 2001 mengalami penurunan. 
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e. Net Margin Ratio 

TABEL II.21 
ANALISIS NET MARGIN RATIO 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Sebelum Pajak (a) 

PPh (b) 

Penjualan (c) 

Net Margin Ratio = %100
c

ba
´

-
 

137.833.253 

32.599.975 

2.273.667.100 

3,50% 

101.251.987 

 21.625.300 

2.200.135.510 

3,62% 

127.776.138 

 20.832.800 

2.060.673.560 

5,19% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Net margin ratio pada tahun 1999 sebesar 3,50% berarti bahwa setiap 

Rp. 100,- penjualan menghasilkan Rp. 3,50 laba setelah pajak. Pada 

tahun 2000 net margin ratio sebesar 3,62% berarti setiap Rp. 100,- 

penjualan menghasilkan Rp. 3,62 laba setelah pajak dan pada tahun 2001 

menunjukkan net margin ratio sebesar 5,19% berarti setiap Rp. 100,- 

penjualan menghasilkan Rp. 5,19 laba setelah pajak. 

2) Net margin ratio mengalami kenaikan sebesar 0,12% pada tahun 2000 

dan sebesar 1,57% pada tahun 2001. 

3) Kenaikan net margin ratio pada tahun 2000 disebabkan penurunan pada 

penjualan, laba sebelum pajak dan PPh perusahaan. Dan kenaikan net 
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margin ratio pada tahun 2001 disebabkan penurunan pada penjualan dan 

PPh perusahaan serta kenaikan pada laba sebelum pajak perusahaan. 

 

f. Operating Ratio 

TABEL II.22 

ANALISIS OPERATING RATIO 
CV. “SAHABAT” KLATEN 

PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Harga Pokok Penjualan (a) 

Biaya Administrasi dan Pemasaran (b) 

Penjualan (c) 

Operating Ratio = %100
c

ba
´

+
 

1.827.357.189 

    294.251.560 

2.273.667.100 

93,31% 

1.782.057.758 

   277.376.385 

2.200.135.510 

93,60% 

1.538.208.015 

    339.781.435 

2.060.673.560 

91,13% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Operating ratio sebesar 93,31% pada tahun 1999 menunjukkan setiap 

Rp. 100,- penjualan menyerap biaya operasi sebesar Rp. 93,31. Pada 

tahun 2000 menunjukkan rasio sebesar 93,60% berarti setiap Rp. 100,- 

penjualan menyerap Rp. 93,60 biaya operasi. Rasio pada tahun 2001 

adalah 91,13%, berarti setiap Rp. 100,- penjualan menyerap Rp. 91,13 

biaya operasi. 

2) Operating ratio mengalami kenaikan sebesar 0,29% pada tahun 2000. 

Sedangkan operating ratio pada tahun 2001 mengalami penurunan 

sebesar 2,47%. 

3) Kenaikan operating ratio pada tahun 2000 disebabkan penurunan pada 

penjualan, harga pokok penjualan dan biaya administrasi dan 

pemasaran. Sedangkan penurunan operating ratio pada tahun 2001 
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disebabkan penurunan pada penjualan dan harga pokok penjualan serta 

kenaikan pada biaya administrasi dan pemasaran. 

 
g. Rate of ROI 

TABEL II.23 
ANALISIS RATE OF ROI 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Bersih Sebelum Pajak (a) 

Aktiva Usaha (b) 

Rate of ROI = %100b
a ´  

137.833.253 

607.463.350 

22,70% 

   101.251.987 

1.881.651.956 

5,38% 

   127.776.138 

2.566.734.807 

4,98% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Rate of ROI pada tahun 1999 menunjukkan rasio 22,70% berarti 

setiap Rp. 100,- aktiva usaha menghasilkan Rp. 22,70 laba bersih 

sebelum pajak. Pada tahun 2000 rate of ROI sebesar 5,38% berarti 

setiap Rp. 100,- aktiva usaha menghasilkan Rp. 5,38 laba bersih 

sebelum pajak dan pada tahun 2001 rate of ROI menunjukkan rasio 

4,98% berarti setiap Rp. 100,- aktiva usaha menghasilkan Rp. 4,98 

laba bersih sebelum pajak. 

2) Rate of ROI mengalami penurunan sebesar 17,32% pada tahun 2000 

dan 0,4% pada tahun 2001. 

3) Penurunan rate of ROI pada tahun 2000 disebabkan aktiva usaha 

yang mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu Rp. 

1.274.188.606,- tetapi laba bersih setelah pajak mengalami 

penurunan sebesar Rp.36.581.266,- dan penurunan rate of ROI pada 

tahun 2001 disebabkan kenaikan yang cukup besar pada aktiva usaha 

yaitu Rp. 685.082.851,-. Meskipun laba bersih setelah pajak pada 
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tahun 2001 juga mengalami kenaikan yaitu Rp. 26.524.151,- tetapi 

tidak sebanding dengan kenaikan aktiva usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

h. Net Rate of ROI 

TABEL II.24 
ANALISIS NET RATE OF ROI 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Bersih Setelah Pajak (a) 

Aktiva Usaha (b) 

Net Rate of ROI = %100b
a ´  

105.233.278 

607.463.350 

17,32% 

79.626.687 

1.881.651.956 

4,23% 

106.943.338 

2.566.734.807 

4,17% 

Sumber: data diola 

Analisis 

1) Net Rate of ROI pada tahun 1999 menunjukkan rasio 17,32% berarti 

setiap Rp. 100,- aktiva usaha menghasilkan Rp. 17,32 laba bersih 

setelah pajak. Pada tahun 2000 Net Rate of ROI menunjukkan rasio 

4,23% yang berarti setiap Rp. 100,- aktiva usaha menghasilkan  Rp. 

4,23 laba bersih setelah pajak dan pada tahun 2001 Net Rate of ROI 

menunjukkan rasio 4,17% yang berarti setiap Rp. 100,- aktiva usaha 

menghasilkan Rp. 4,17 laba bersih setelah pajak. 

2) Net Rate of ROI mengalami penurunan sebesar 13,09% pada tahun 

2000 dan 0,06% pada tahun 2001. 
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3) Penurunan Net Rate of ROI pada tahun 2000 disebabkan aktiva usaha 

yang mengalami peningkatan tetapi laba bersih setelah pajak 

mengalami penurunan. Sedangkan Net Rate of ROI pada tahun 2001 

mengalami penurunan yang disebabkan peningkatan pada aktiva usaha 

dan laba bersih setelah pajak. 

 

i. Rentabilitas Modal Sendiri 

TABEL II.25 
ANALISIS RENTABILITAS MODAL SENDIRI 

CV. “SAHABAT” KLATEN 
PERIODE 1999-2001 

KETERANGAN 1999 2000 2001 

Laba Bersih Setelah Pajak (a) 

Modal Sendiri (b) 

Rentabilitas Modal Sendiri = %100b
a ´  

105.233.278 

373.446.348 

28,18% 

79.626.687 

449.615.035 

17,71% 

106.943.338 

549.432.873 

19,46% 

Sumber: data diolah 

Analisis 

1) Rentabilitas modal sendiri pada tahun 1999 sebesar 28,18% 

menunjukkan bahwa tiap Rp. 100,- modal sendiri menghasilkan Rp. 

28,18 laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2000 menunjukkan 

rentabilitas modal sendiri sebesar 17,71% yang berarti tiap Rp. 100,- 

modal sendiri menghasilkan Rp. 17,71 laba bersih setelah pajak dan 

pada tahun 2001 rentabilitas modal sendiri sebesar 19,46% 

menunjukkan bahwa tiap Rp. 100,- modal sendiri menghasilkan Rp. 

19,46 laba bersih setelah pajak. 

2) Rentabilitas modal sendiri mengalami penurunan pada tahun 2000 dan 

2001. Pada tahun 2000 rentabilitas modal sendiri mengalami 

penurunan sebesar 10,47% yaitu dari 28,18% pada tahun 1999 menjadi 

17,71% pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2001 rentabilitas 
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modal sendiri mengalami peningkatan sebesar 1,75% yaitu dari 

17,71% pada tahun 2000 menjadi 19,46% pada tahun 2001. 

3) Penyebab utama penurunan rentabilitas modal sendiri pada tahun 2000 

adalah kenaikan modal sendiri sebesar Rp. 76.168.687,- dan penurunan 

laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 25.606.591,-., sedangkan pada 

tahun 2001 mengalami kenaikan yang disebabkan bertambahnya modal 

sendiri sebesar Rp. 99.817.838,- dan laba bersih setelah pajak sebesar 

Rp. 27.316.651,-. 
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BAB III 

TEMUAN 

 
Dari analisis yang telah dilakukan pada BAB II, penulis 

menemukan kelebihan dan kelemahan dilihat dari analisis rasio keuangan 

untuk menilai kinerja CV. “SAHABAT” Klaten . 

A. KELEBIHAN  

1. Tingkat Likuiditas 

a) Current ratio CV. “SAHABAT” Klaten menunjukkan keadaan yang likuid, terbukti 

dengan current ratio pada tahun 1999, 2000, dan 2001 adalah 178,02%; 204,31% dan 

174,97%. Hal ini berarti jumlah aktiva lancar yang dimiliki dapat digunakan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. 

b) Perputaran piutang CV. “SAHABAT” Klaten menunjukkan keadaan yang likuid 

pada tahun 1999. Pada tahun 1999 menunjukkan rasio 98,75 yang berarti pada tahun 

1999 dilakukan 98,75 kali penagihan piutang. 

c) Periode pengumpulan piutang CV. “SAHABAT” Klaten menunjukkan keadaan yang 

likuid, terbukti dari waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang kurang dari 

30 hari sehingga kas yang dikumpulkan dari piutang dapat digunakan untuk 

membayar utang lancar perusahaan.  

d) Tingkat perputaran persediaan produk dalam proses menunjukkan keadaan yang 

likuid, terbukti dari rasio yang terus meningkat. Hal ini berarti frekuensi produksi 

perusahaan yang terus meningkat menggambarkan banyaknya pesanan yang diterima 

perusahaan. 

e) Periode rata-rata persediaan produk dalam proses menunjukkan keadaan yang likuid 

karena waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku nmenjadi produk dalam 

proses semakin cepat yaitu 5 hari pada tahun 1999, 3 hari pada tahun 2000 dan 2 hari 

pada tahun 2001. 
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2. Tingkat Solvabilitas  

a) Rasio modal dengan aktiva tetap menunjukkan rasio lebih dari 100% selama tiga 

tahun berturut-turut. Hal ini berarti tidak ada aktiva tetap yang dibiayai dari 

pinjaman, sehingga perusahaan dalam keadaan sovabel. 

b) Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang pada tahun 1999 menunjukkan 

perusahaan dalam kadaan solvabel karena setiap Rp. 100,- utang jangka panjang 

dijamin dengan Rp. 566,31,- aktiva tetap. 

c) Rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri pada tahun 1999 menunjukkan 

perusahaan dalam keadaan solvabel karena rasio kurang dari 100% sehingga modal 

sendiri dapat menjamin utang jangka panjang. 

d) Rasio utang dengan modal sendiri pada tahun 1999 menunjukkan perusahaan dalam 

keadaan solvabel karena rasio kurang dari 100% sehingga modal sendiri dapat 

menjamin total utang perusahaan. 

e) Rasio utang dengan aktiva dari tahun 1999 sampai tahun 2001 menunjukkan 

perusahaan dalam keadaan solvabel karena aktiva yang dimiliki dapat menjamin total 

utang perusahaan.  

3. Tingkat Rentabilitas  

a) Gross margin ratio menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan cukup baik karena 

rasio ini mengalami kenaikan dan laba kotor yang dihasilkan dari penjualan cukup 

baik. 

b) Operating margin ratio menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan cukup baik 

karena rasio ini mengalami kenaikan dan laba usaha yang dihasilkan dari penjualan 

cukup baik. 

c) Net margin matio menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan cukup baik meskipun 

laba setelah pajak yang dihasilkan dari tiap Rp. 100,- penjualan tidak begitu besar 

yaitu Rp. 3,50,- pada tahun 1999, Rp. 3,62,- pada tahun 2000 dan Rp. 5,19,- pada 

tahun 2001, tetapi rasio ini terus mengalami peningkatan.  

B. KELEMAHAN  
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1. Tingkat Likuiditas  

a) Cash ratio menunjukkan keadaan yang kurang baik karena kas yang dimiliki 

perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utang lancar perusahaan. 

b) Acid test ratio dari tahun 1999 sampai tahun 2001 menunjukkan rasio kurang dari 

100% yang berarti kondisi perusahaan kurang baik karena aktiva lancar selain 

persediaan tidak dapat menjamin utang lancar perusahaan. Acid test rasio mengalami 

penurunan sebesar 41,01% pada tahun 2000 dan 20,71% pada tahun 2001. 

c) Perputaran piutang pada tahun 2000 dan 2001 mengalami penurunan dan   sangat 

kecil dibandingkan rasio pada tahun 1999. Pada tahun 2000, CV. “SAHABAT” 

Klaten hanya dapat melakukan 29,87 kali penagihan dan pada tahun 2001 melakukan 

17,61 kali penagihan. 

d) Perputaran persediaan produk jadi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena 

perputaran terus mengalami penurunan, terbukti perputaran pada tahun 1999, 2000 

dan 2001 adalah 8,65; 3,36 dan 1,13. Hal ini berarti pelanggan mengambil pesanan 

dalam waktu yang cukup lama. 

e) Periode rata-rata persediaan produk jadi tersimpan di gudang menunjukkan keadaan 

yang kurang baik karena terus mengalami peningkatan, sehingga persediaan semakin 

lama tersimpan di gudang dan berubah menjadi kas. 

f) Perputaran modal kerja menunjukkan kondisi perusahaan kurang baik karena rasio 

mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 64,14% pada tahun 2001.  

2. Tingkat Solvabilitas  

a) Rasio modal dengan aktiva terus mengalami penurunan, sehingga dana dari pinjaman 

yang digunakan untuk membiayai aktiva semakin meningkat. Rasio modal dengan 

aktiva mengalami penurunan sebesar 37,59% pada tahun 2000 dan 2,48% pada tahun 

2001. 

b) Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang pada tahun 2000 dan 2001 

menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan kurang baik karena aktiva tetap tidak 

dapat menjamin utang jangka panjang dan rasio mrngalami penurunan. 
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c) Rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri pada tahun 2000 dan 2001 

menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan kurang baik karena rasio lebih dari 

100% sehingga modal sendiri tidak mampu menjamin utang jangka panjang. 

d) Rasio utang dengan modal sendiri pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan tingkat 

solvabilitas perusahaan kurang baik karena rasio mengalami kenaikan dan lebih dari 

100% sehingga modal sendiri tidak mampu menjamin total utang perusahaan. 

3. Tingkat Rentabilitas  

a) Rasio laba usaha dengan aktiva usaha menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan 

kurang baik karena rasio ini terus mengalami penurunan dan laba yang dihailkan tiap 

Rp. 100,- aktiva yang digunakan sangat kecil yaitu Rp. 25,03,- pada tahun 1999, Rp. 

7,48,- pada tahun 2000 dan Rp. 7,12,- pada tahun 2001. 

b) Perputaran aktiva usaha menunjukkan tingkat rentanikitas perusahaan kurang baik 

karena rasio ini terus mengalami penurunan dan pendapatan yang dihasilkan tiap Rp. 

100,- aktiva usaha sangat kecil yaitu Rp. 3,74,- pada tahun 1999 Rp. 1,17,- pada 

tahun 2000 dan Rp. 0,80,- pada tahun 2001. 

c) Operating ratio menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan kurang baik karena 

biaya operasi yang diserap untuk tiap Rp. 100,- penjualan cukup besar yaitu Rp. 

93,31,- pada tahun 1999, Rp. 93,60,- pada tahun 2000 dan 91,13,- pada tahun 2001. 

d) Rate of ROI menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan kurang baik karena rasio 

ini terus mengalami penurunan dan laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan dari 

tiap Rp. 100,- aktiva usaha sangat kecil yaitu Rp. 22,70,- pada tahun 1999, Rp. 5,38,- 

pada tahun 2000 dan Rp. 4,98,- pada tahun 2001. 

e) Net Rate of ROI menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan kurang baik karena 

rasio ini teus mengalami penurunan dan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan 

dari tiap Rp. 100,- aktiva usaha sangat kecil yaitu Rp. 17,32,- pada tahun 1999, Rp. 

4,23,- pada tahun 2000 dan Rp. 4,17,- pada tahun 2001. 

f) Rentabilitas modal sendiri kurang baik karena rasio ini mengalami penurunan. 
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BAB IV 

G. REKOMENDASI 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas yang telah dilakukuan terhadap neraca dan laporan rugi laba CV. 

“SAHABAT” Klaten periode 1999-2001, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut.  

1. Menurut analisis likuiditas, kondisi perusahaan cukup baik atau likuid karena aktiva 

lancar perusahaan dapat menjamin utang lancar perusahaan. 

a. Current ratio sebesar 178,02%, 204,31% dan 174,97% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan bahwa pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 26,29% dan 

tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 29,34% yang disebabkan adanya kenaikan 

yang cukup besar pada aktiva lancar dan utang lancar pada tahun 2000 serta adanya 

kenaikan yang cukup besar pada utang lancar pada tahun 2001. 

b. Acid test ratio sebesar 83,93%, 42,92% dan 22,21% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan 2001 mengalami penurunan masing-

masing sebesar 41,01% dan 20,71% yang disebabkan adanya kenaikan yang cukup 

besar pada persediaan. Meskipun rasio ini kurang dari 100%, perusahaan dalam 

kondisi likuid karena persediaan ini merupakan barang pesanan. 

c. Cash ratio sebesar 12,98%, 11,39% dan 6,14% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan bahwa rasio ini mengalami penurunan sebesar 1,59% pada tahun 2000 

dan 5,25% pada tahun 2001 yang disebabkan adanya kenaikan yang cukup besar 

pada utang lancar dan kas yang tersedia sangat kecil. 

d. Perputaran piutang sebesar 98,75, 29,87 dan 17,61 untuk masing-masing tahun 

menunjukkan bahwa rasio ini mengalami penurunan sebesar 69,75% pada tahun 
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2000 dan sebesar 41,04% pada tahun 2001 yang disebabkan penurunan pada 

penjualan dan kenaikan pada rata-rata piutang. 

e. Periode rata-rata pengumpulan piutang menunjukkan rasio 3,6, 12,1 dan 20,4 untuk 

masing-masing tahun. Pada tahun 2000 dan 2001 memerlukan waktu yang lebih lama 

untuk mengumpulkan piutang yaitu 9 hari lebih lama pada tahun 2000 dan 17 hari 

lebih lama pada tahun 2001. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan pada 

perputaran piutang dan penjualan. 

f. Perputaran persediaan produk jadi sebesar 8,65, 3,36 dan 1,13 untuk masing-masing 

tahun menunjukkan bahwa rasio ini mengalami penurunan sebesar61,16% pada 

tahun 2000 dan 66,37% pada tahun 2001 yang disebabkan rata-rata persediaan 

produk jadi yang mengalami kenaikan tetapi harga pokok penjualan mengalami 

penurunan. 

g. Periode rata-rata persediaan produk jadi tersimpan di gudang menunjukkan rasio 

41,62, 107,14 dan 318,58 untuk masing-masing tahun. Rasio ini mengalami kenaikan 

sebesar 157,42% pada tahun 2000 dan sebesar 197,35% pada tahun 2001. Persediaan 

produk jadi yang semakin lama tersimpan di gudang disebabkan penurunan pada 

tingkat perputaran dan pelanggan yang belum mengambil pesanan. 

h. Perputaran persediaan produk dalam proses sebesar 61,82, 112,08 dan 173,33 untuk 

masing-masing tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan 2001 mengalami 

kenaikan masing-masing sebesar 81,30% dan 54,65% yang disebabkan adanya 

penurunan pada rata-rata persediaan dan kenaikan harga pokok produksi. 

i. Periode produksi rata-rata persediaan produk dalam proses menunjukkan rasio 5,82, 

3,21 dan 2,08 untuk masing-masing tahun. Rasio ini mengalami penurunan sebesar 

44,85% pada tahun 2000 dan 35,20% pada tahun 2001 yang disebabkan adanya 

peningkatan pada perputaran persediaan. 

j. Perputaran modal kerja sebesar 5,02 dan 4,13 untuk tahun 2000 dan tahun 2001 

menunjukkan bahwa rasio ini mengalami penurunan sebesar 51,79% yang 

disebabkan penurunan pada penjualan dan kenaikan modal kerja rata-rata. 
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2. Menurut analisis solvabilitas, kondisi keuangan perusahaan cukup baik atau solvabel 

karena aktiva perusahaan dapat menjamin keseluruhan utang perusahaan. 

a. Rasio modal dengan aktiva sebesar 61,48%, 23,89% dan 21,41% untuk masing-

masing tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan tahun 2001 mengalami 

penurunan sebesar 37,59% dan 2,48% yang disebabkan kenaikan aktiva perusahaan 

yang cukup besar yang tidak sebanding dengan kenaikan modal, sehingga aktiva 

lebih banyak dibiayai dari pinjaman. 

b. Rasio modal dengan aktiva tetap sebesar 134,15%, 100,29% dan 186,01% untuk 

masing-masing tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2000 mengalami penurunan 

sebesar 33,86% yang disebabkan adanya kenaikan pada aktiva tetap, sedangkan pada 

tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 85,72% yang disebabkan adanya penurunan 

pada aktiva tetap dan peningkatan modal. 

c. Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang sebesar 566,31%, 61,37% dan 

41,07% untuk masing-masing tahun menunjukkan rasio mengalami penurunan 

sebesar 504,94% pada tahun 2000 dan 20,3% pada tahun 2001 yang disebabkan 

adanya kenaikan pada utang jangka panjang. 

d. Rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 13,16%, 162,47% dan 

130,90% untuk masing-masing tahun menunjukkan rasio mengalami kenaikan 

sebesar 149,31% pada tahun 2000 yang disebabkan kenaikan pada utang jangka 

panjang, sedangkan pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 31,57% yang 

disebabkan penurunan pada utang jangka pendek dan kenaikan pada modal sendiri. 

e. Rasio antara utang dengan modal sendiri sebesar 62,66%, 318,50% dan 367,16% 

untuk masing-masing tahun menunjukkan rasio mengalami kenaikan sebesar 

255,84% dan 48,66% yang disebabkan adanya kenaikan yang cukup besar pada 

utang perusahaan. 

f. Rasio utang dengan aktiva sebesar 78,06%, 38,52% dan 76,11% untuk masing-

masing tahun menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 39,54% pada tahun 

2000 yang disebabkan adanya penurunan pada total aktiva dan utang, sedangkan 
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pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 37,59% yang disebabkan kenaikan 

pada total aktiva dan utang. 

3. Menurut analisis rentabilitas, kondisi perusahaan cukup baik atau rentabel, karena dengan 

aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba. 

a. Rasio laba usaha dengan aktiva usaha sebesar 25,03%, 7,48% dan 7,12% untuk 

masing-masing tahun menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 17,55% dan 

0,36% yang disebabkan aktiva perusahaan yang terus bertambah tetapi laba yang 

diperoleh tidak sebanding dengan kenaikan aktiva. 

b. Perputaran aktiva usaha sebesar 3,74, 1,17 dan 0,80 untuk masing-masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 68,72% dan 31,62% yang 

disebabkan penurunan pada penjualan dan kenaikan aktiva usaha. 

c. Gross margin ratio sebesar 19,63%, 19% dan 25,35% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 0,63% pada tahun 2000 yang 

disebabkan penurunan pada penjualan, sedangkan pada tahun 2001 mengalami 

kenaikan sebesar 6,35% yang disebabkan laba kotor perusahaan mengalami 

kenaikan. 

d. Operating margin ratio sebesar 6,69%, 6,40% dan 8,87% untuk masing-masing 

tahun menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 0,29% pada tahun 2000 

yang disebabkan adanya penurunan penjualan, sedangkan pada tahun 2001 

mengalami kenaikan sebesar 2,47% yang disebabkan laba usaha mengalami 

peningkatan. 

e. Net margin ratio sebesar 3,50%, 3,62% dan 5,19% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami kenaikan sebesar 0,12% dan 1,57% yang disebabkan 

penurunan pada pajak perusahaan. 

f. Operating ratio sebesar 93,31%, 93,60% dan 91,13% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami kenaikan sebesar 0,29% pada tahun 2000 yang 

disebabkan penurunan pada penjualan, harga pokok penjualan dan biaya administrasi 

dan pemasaran, sedangkan pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 2,47% 
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yang disebabkan penurunan pada penjualan dan harga pokok penjualan serta 

kenaikan pada biaya administrasi dan pemasaran. 

g. Rate of ROI sebesar 17,32%, 4,23% dan 4,17% untuk masing-masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 13,09% dan 0,06% yang 

disebabkan penurunan pada laba bersih setelah pajak dan kenaikan aktiva usaha. 

h. Net rate of ROI  sebesar 17,32%, 4,23% dan 4,17% untuk masing_masing tahun 

menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 13,09% pada tahun 2000 yang 

disebabkan kenaikan modal sendiri dan penurunan laba bersih setelah pajak, 

sedangkan pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 1,75% yang disebabkan 

bertanbahnya modal sendiri dan laba bersih setelah pajak. 

i. Rentabilitas modal sendiri sebesar 28,18%, 17,71% dan 19,46% untuk masing-

masing tahun menunjukkan rasio mengalami penurunan sebesar 10,47% pada tahun 

2000 yang disebabkan kenaikan modal sendiri dan penurunan laba bersih setelah 

pajak, sedangkan pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 1,75% yang 

disebabkan bertambahnya modal sendiri dan laba bersih setelah pajak. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis terhadap neraca dan laporan 

laba rugi CV.“SAHABAT” Klaten, maka beberapa saran yang dapat 

penulis kemukakan adalah sebagai berikut.  

1. Meningkatkan kas perusahaan yaitu dengan segera menyerahkan persediaan produk jadi 

kepada pelanggan atau pemesan sehingga  produk jadi tidak tersimpan di gudang dalam 

waktu yang lama dan perusahaan dapat segera memperoleh pendapatan. 

2. Meningkatkan modal perusahaan dengan cara mencari sekutu baru. Modal sendiri 

perusahaan yang bertambah dapat digunakan untuk membiayai aktiva dan menjamin 

utang perusahaan. 
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3. Mengurangi biaya operasi yang digunakan, antaralain: biaya perjalanan dinas untuk 

direktur dan biaya untuk rapat. Dengan mengurangi biaya operasi tersebut maka laba 

perusahaan akan bertambah. 

4. Memperluas daerah pemasaran dengan pemasangan iklan dibeberapa daerah yang belum 

terjangkau oleh perusahaan. Biaya iklan untuk memperluas pemasaran dapat diambil dari 

biaya dinas direktur  
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