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ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI INDIKATOR KINERJA 
PADA KANTOR CABANG PT. (Persero) ANGKASA PURA I

 BANDAR UDARA ADISUMARMO
 SURAKARTA

ANDHITA ARIWIBOWO

F3302504

Kantor Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara 
Adisumarmo Surakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa 
kebandarudaraan. Kantor Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara 
Adisumarmo Surakarta membutuhkan pembuatan Laporan Keuangan yang baik, dari 
laporan keuangan tersebut perusahaan dapat mengadakan evaluasi mengenai 
kebijakan perusahaan pada masa lalu dan mengadakan perbaikan pada masa yang 
akan datang. Salah satu cara paling evektif dalam mengevaluasi laporan keuangan 
adalah menggunakan analisis laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Kantor Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara 
Adisumarmo Surakarta merupakan salah satu BUMN yang berkapitalisasi besar, 
untuk itu kinerja keuangannya perlu dinilai. Penilaian kinerja keuangan Kantor 
Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta 
didasarkan pada delapan indikator kinerja keuangannya. Penilaian kinerja tersebut 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:198/KMK.016/1998.

Dari penilaian kinerja keuangan pada laporan keuangan Kantor Cabang 
PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta periode 
2001-2003, dapat dinyatakan perusahaan dalam keadaan cukup baik. Untuk 
memperbaiki dan mempertahankan kinerja perusahaan penulis memberikan saran-
saran, yaitu meningkatkan tingkat indikator kinerja dengan cara meningkatkan 
pendapatan dan menekan biaya-biaya yang terjadi, menambah atau menghemat 
kas/setara kas dan tidak menambah utang lancarnya, meningkatkan total persediaan, 
mengusahakan agar pendapatan usaha secara tunai, meningkatkan aktiva lancar tanpa 
harus menambah utang lancar, mengoptimalkan penggunaan capital employed dalam 
menghasilkan pendapatan usaha, meningkatkan modal sendiri dalam pembiayaan 
total asset.



BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Singkat Bandar Udara Adisumarmo Surakarta

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta, pada zaman penjajahan merupakan 

lapangan terbang darurat yang terletak disebelah kota Surakarta (14 km), 

dibangun pada tahun 1940 oleh Pemerintah Belanda dan bersamaan dengan 

masuknya bala tentara Jepang. Lapangan tersebut dihancurkan oleh Belanda dan 

dibangun kembali oleh Jepang pada tahun 1942 yang digunakan sebagai basis 

militer penerbangan angkatan Laut (Kaigun – Bokusha).

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17Agustus 1945, karena 

kesanggupan dan kemampuannya dalam menyelenggarakan penerbangan maka 

dimanifestasikan dalam bentuk organisasi yang dinamakan “Penerbangan 

Surakarta” dan diresmikan pada tanggal 6 Februari 1946. “Penerbangan 

Surakarta” berubah namanya menjadi “Pangkalan Udara Panasan” pada bulan 

Mei 1946, dan kegiatan penerbangannya hanya diperuntukkan sebagai 

penerbangan militer. 

Menjelang konferensi PATA pada tahun 1974 fasilitas pelabuhan udara 

dan fungsinya untuk keselamatan penerbangan ditingkatkan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk melayani penerbangan komersial disamping penerbangsn 

militer. Penerbangan komersial secara teratur telah resmi dibuka sejak 23 April 

1
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1974 dan dilayani oleh perusahaan penerbangan PT. GARUDA dengan rute 

Jakarta-Solo-Jakarta sebanyak 3 kali dalam seminggu.

Dasar-dasar penggunaan bersama “Pangkalan Udara Panasan” diatur 

dalam SKB MENHANKAM, MENHUB, dan MENKEU No. Kop/30/IX/1975 

pada tanggal 21 Agustus 1975. Berdasarkan keputusan KSAU No. 

SKEEP/07/VII/1977 tanggal 25 juli 1977 Pangkalan Udara Utama atau Lanuma 

Panasan diubah namanya menjadi “Pangkalan Udara Utama atau Lanuma 

Adisumarmo”. Perubahan nama ini diambil guna menghormati jasa dari pahlawan 

bangsa almarhum yaitu Kapten Udara Anumerta Adisumarmo Wiryo Koesoemo.

Karena kemajuan zaman arus penumpang dan barang semakin meningkat 

maka frekuensi penerbangan ditingkatkan pula menjadi 5 kali setiap hari. Selain 

peningkatan frekuensi penerbangan, kemampuan bandar udara Adisumarmo juga 

ditingkatkan sehingga mampu untuk melayani penerbangan DC.09 ke/dari bandar 

udara Adisumarmo. Bandara tersebut diresmikan oleh Menteri Perhubungan pada 

tanggal 9 Agustus 1986. Sesua dengan kebijaksanaan pemerintah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan dalam bentuk kemudahan-

kemudahan angkutan udara, maka Departemen Perhubungan menetapkan bandar 

udara Adisumarmo Surakarta ditingkatkan pelayanannya disamping melayani 

penerbangan domestik juga dapat melayani penerbangan ke Luar Negeri, 

misalnya penerbangan perdana Singapura-Jakarta-solo PP diresmikan pada 

tanggal 1 Mei 1989 dan dilayani oleh PT. GARUDA INDONESIA. 

Kebijaksanaan pemerintah tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri 
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Perhubungan No.KP 2/Au.005/PHB-89 tanggal 31 Maret dan Menteri Kehakiman 

No.M.04-UM.01.06/1989 tanggal 10 April 1989.

Mulai tanggal 1 April 1992 bandar udara Adasumarmo Surakarta, 

Adisutjipto Yogyakarta, Syamsudin Noor Banjarmasin, secara resmi masuk 

kedalam jajaran PERUM ANGKASA PURA-I berdasarkan PP No.5 tahun 1992. 

Dan sejak tanggal 2 Januari 1993 status badan hukum PERUM ANGKASA 

PURA I dirubah menjadi PT. (Persero) ANGKASA PURA I, berdasarkan PP No 

14 tahun 1993. Bandara Adisumarmo mulai tanggal 15 Maret 1997 secara resmi 

menjadi embarkasi haji untuk daerah jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY).

Pendapatan peningkatan aktiva / penurunan kewajiban suatau badan 

usaha, yang timbul dari penyertaan barang dagangan / jasa atau aktivitas usaha 

lainnya di dalam suatu periode. Secara garis besar jenis pendapatan yang terdapat 

pada PT.(persero) Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Adisumarmo terdiri dari.

1. Pendapatan Jasa Aeronatika.

Yaitu Pendapatan jasa yang berkaitan secara langsung dengan keadaan 

dan lingkungan disekitar bandar udara.

Pendapatan ini terdiri dari.

a. Pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan 

Pesawat Udara (PJP4U).

b. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

c. Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP). 
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d. Pendapatan Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Avio Bridge).

e. Pendapatan Pelayanan Jasa Ground Handling.

f. Pendapatan Pelayanan Extended Fee.

2. Pendapatan Jasa Non Aeronotika.

Yaitu pendapatan jasa yang tidak berkaitan secara langsung dengan 

penerbangan dan hanya sebagai penunjang dalam kegiatan bandar udara.

Pendapatan ini terdiri dari.

a. Pendapatan Sewa Ruang Tanah.

b. Pendapatan Konsesi.

c. Pendapatan Parkir Kendaraan, Peron, Pas Pelabuhan.

d. Pendapatan Pemakaian Telepon.

e. Pendapatan Counter.

f. Pendapatan Pemakaian Ruang Tunggu (First Class Lounge).

g. Pendapatan Pemasangan Reklame.

h. Pendapatan Lain-lain.

Dari beberapa pendapatan jasa aeronotika yang ada, penulis hanya 

mengambil tiga contoh pendapatan saja. Karena pada dasarnya ketiga pendapatan 

tersebut merupakan penghasilan terbesar bagi perusahaan dan berpengaruh besar 

pula pada uang kas perusahaan. Pendapatan Aeronotika tersebut adalah sebagai 

berikut.

1. Pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan 

Pesawat Udara (PJP4U).



5

2. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

3. Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).

Sedang Pendapatan aeronotika yang lain yaitu Pendapatan Avio 

Bridge/Garbarata atau biasa disebut dengan belalai gajah adalah berupa 

pemakaian tangga yang panjang dari ruang tunggu ke pesawat atau istilahnya 

disebut Jembatan Udara. Dalam hal ini untuk Kantor Cabang PT. (Persero) 

ANGKASA PURA I bandar udara Adisumarmo yang berada disebelah selatan 

belum memiliki jembatan udara itu. Sedangkan untuk sebelah utara bandara sudah 

memiliki jenbatan udara tersebut. Karena pada dasarnya biaya pemakaian dari 

penjualan jasa ini mahal dan jarang pula yang memakai jasa ini, maka 

penghasilan yang didapat perusahaan juga tidak begitu besar.

Untuk pendapatan jasa aeronotika Ground Handling adalah pendapatan 

yang didapat karena telah melakukan suatu kegiatan yang menangani pesawat 

pada saat darurat. Sedangkan untuk pendapatan pelayanan Extended Fee 

merupakan pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan

penerbangan diluar jam kerja / jam opersi bandar udara.

B. Sruktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan 

antar personel dalam menyelesaikan tujuan perusahaan maupun suatu 

organisasi. Struktur organisasi yang baik akan menunjang pengelolaan 

perusahaan yang baik pula, dengan demikian diharapkan dapat mencapai hasil 
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yang maksimal baik dalam kualitas maupun kuantitas. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan dibutuhkan suatu organisasi yang baik, karena dalam suatu 

organisasi terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitas 

organisasi yang menggambarkan hubungan masing-masing kegiatan atau 

fungsi.

Bagan struktur organisasi Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai 

berikut ini.
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.GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG

BANDARA ADISUMARMO SURAKARTA

GENERAL MANAGER 
ANDRI ISKANDRI

NIP. 504838

ASISTEN MANAGER
KESELAMATAN & KEAMANAN

AKHMAD FAJERI
NIP.8954846 -A

MANEGER KEU, KOM & UMUM

JUNAEDI, SE, MM.
NIP. 9359004 -J

ASISTEN MANAGER
KOMERSIAL & PENG. USAHA

Drs. Hendarto, Ec
NIP. 9860005 -H

ASISTEN MANAGER
AKUNTANSI & ANGGARAN

ARIEF WIBOWO
NIP. 9464086 -A

ASISTEN MANAGER
PERBENDARAAN & PKBL

KUKUH
NIP.9263012-K

ASISTEN MANAGER
PELAYANAN BANDARA
Drs. MUHAMMAD RAIS

NIP. 9258171 -M

ASISTEN MANAGER
OPS. LALIN. PENERBANGAN

MARIO,S,Si, T
NIP. 8953691 -M

ASISTEN MANAGER
TEK.UMUM &PERALATAN

HERIYATNO, S.T
NIP. 8259085 -H

ASISTEN MANAGER
TEK. ELEKTRONIKA & LISTRIK

HARI KARDONO,S,Si, T.
NIP. 9255344-H

AIRPORT DUTY MANAGER 
1. Drs. RAFKI / NIP. 9161008-R
2. A. SUYUNO / NIP. 9051267-R
3. WINARTO / NIP. 9252269-W

MANAGER OPSTEK 
SIMIN

NIP. 9052350 -S

ASISTEN MANAGER
PERSONALIA & UMUM

M.M. SRI SUKAMTI, S. Ip.
NIP. 9156017 -M
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Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta adalah unit pelaksana dari PT. (Persero) Angkasa Pura I berada di

bawahnya, dan bertanggung jawab kepada Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I 

dan dipimpin oleh seorang General Manager. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan 

Susunan Organisasi kantor cabangnya terdiri dari 

1. General Manager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kantor Cabang  PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara 

Adisumarmo Surakarta yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Kelas III 

PT. (Persero) Angkasa Pura I, adalah Unit Pelaksana PT. (Persero) Angkasa 

Pura I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT.

(Persero) Angkasa Pura I. Kantor Cabang PT.(Persero) Angkasa Pura I 

memiliki fungsi pengelolaan kegiatan usaha pelayanan jasa kebandarudaraan 

sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direksi PT. 

(Persero) Angkasa Pura I. Dalam memenuhi fungsinya, Kantor Cabang PT. 

(Persero) Angkasa Pura I memiliki tugas.

a. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan dan bandar udara serta 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tehnik kebandarudaraan.

b. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pengelolaan keuangan, komersiil dan administrasi pengusahaan jasa 

kebandarudaraan.
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2. Divisi Operasi dan Tehnik

Divisi Operasi dan Tehnik pada Kantor Cabang PT. (persero) 

Angkasa Pura I adalah Unit Pelaksana PT. (persero) Angkasa Pura I yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada General Manager dan dalam 

pengelolaan kegiatannya Divisi Operasi dan Tehnik Dipimpin oleh seorang 

Manajer Operasi dan Tehnik. Divisi Operasi dan Tehnik memiliki fungsi 

pengelolaan pelayanan operasi lalu lintas penerbangan (air traffic services) 

dan pelayanan operasi bandar udara (airport services), penyediaan fasilitas 

tehnik umum dan peralatan serta elektronika dan listrik bandar udara sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi unit 

kerja Divisi Operasi dan Tehnik memiliki tugas-tugas.

a. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pelayanan jasa operasi keselamatan dan keamanan bandar udara .

b. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pelayanan jasa operasi bandar udara.

c. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan.

d. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tehnik umum dan peralatan 

kebandarudaraan.
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e. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tehnik elektronika dan listrik 

bandar udara.

Susunan Organisasi di bawah Divisi Operasi dan Tehnik terdiri atas.

a. Dinas Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

Dinas Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara memiliki fungsi 

penyelanggaraan kegiatan pelayanan operasi pertolongan kecelakaan 

penerbangan dan pemadam kebakaran serta operasi pengamanan bandar 

udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang 

Asisten Menajer Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara. Dalam 

rangka menjalankan fungsinya, Dinas Keselamatan dan Keamanan Bandar 

Udara memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelanggarakan dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi pertolongan 

kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta pengamanan dan 

penertiban umum bandar udara.

b. Dinas Pelayanan Bandar Udara

Dinas Pelayanan Bandar Udara memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat (land side), terminal, 

penerangan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Bandar Udara. Dalam rangka 

menjalankan fungsinya, Dinas Pelayanan Bandar Udara memiliki tugas 

membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil 
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pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat 

(land side), terminal, penerangan bandar udara. 

c. Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan

Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan memiliki fungsi penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan serta menunjang 

kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah 

aerodrome traffic zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan operasi 

penerbangan berupa komunikasi penerbangan, penerangan aeronautika 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten 

Manajer Opersi Lalu Lintas Penerbangan. Dalam rangka menjalankan 

fungsinya, Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan memiliki tugas 

membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan serta 

menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan 

di daerah aerodrome traffic zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan operasi 

penerbangan berupa komunikasi penerbangan dan penerangan 

aeronautika.

d. Dinas Tehnik Umum dan Peralatan

Dinas Tehnik Umum dan Peralatan memiliki fungsi penyiapan pakai 

fasilitas bangunan, landasan, tata lingkungan bandar udara, mekanikal, air, 

kendaraan operasi, alat-alat besar dan perbengkelan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten Manajer 
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Tehnik Umum dan Peralatan. Dalam menjalankan fungsinya,   Dinas 

Tehnik Umum dan Peralatan memiliki tugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyiapan 

pakai fasilitas bangunan, landasan, tata lingkungan bandar udara, 

mekanikal, air, kendaraan operasi, alat-alat besar dan perbengkelan.

e. Dinas Tehnik Elektronika dan Listrik

Dinas Tehnik Elektronika dan Listrik memiliki fungsi penyiapan pakai 

fasilitas tehnik keselamatan penerbangan, listrik dan peralatan elektronika 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang 

Asisten Manajer Tehnik Elektronika dan Listrik. Dalam rangka 

menjalankan fungsinya, Dinas Tehnik Elektronika dan Listrik memiliki 

tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan dan melaporkan 

hasil pelaksanaan kegiatan penyiapan pakai fasilitas tehnik keselamatan 

penerbangan yang meliputi telekomunikasi penerbangan, navigasi udara, 

radar, elektronika dan listrik bandar udara yang meliputi sistem 

pembangkit dan jaringan listrik.

3. Divisi Keuangan, Komersiil dan Umum

Divisi Keuangan, Komersiil dan Umum pada Kantor Cabang 

PT.(Persero) Angkasa Pura I adalah Unit Pelaksana PT. (Persero) Angkasa 

Pura I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada General 

Manager dan dalam pengelolaan kegiatannya Divisi Keuangan dan Umum 

dipimpin oleh seorang Manager Keuangan, Komersiil dan Umum. Divisi 
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Keuangan dan Umum memiliki fungsi pengelolaan keuangan, komersiil, 

pengembangan usaha, personalia, administrasi dan umum Kantor Cabang PT.

(Persero) Angkasa Pura I sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam 

rangka menyelenggarakan fungsi unit kerja Divisi Keuangan, Komersiil dan 

Umum memiliki tugas-tugas.

a. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

komersiil dan pengembangan usaha.

b. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

akuntansi dan anggaran.

c. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

d. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

personalia, administrasi dan umum.

Susunan Organisasi di bawah Divisi Keuangan, Komersiil dan Umum terdiri 

atas.

a. Dinas Komersiil dan Pengembangan Usaha

Dinas Komersiil dan Pengembangan Usaha memiliki fungsi 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk jasa, pemasaran dan 

pemungutan pendapatan jasa pelayanan aeronautika serta nonaeronoutika 

sesuia dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten 

Manager Komersiil dan Pengembangan Usaha. Dalam rangka 

menjalankan fungsinya, Dinas Komersiil dan Pengembangan Usaha 
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memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan produk jasa, 

pemasaran dan pemungutan pendapatan jasa pelayanan aeronautika dan 

nonaeronautika.

b. Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dinas Akuntansi dan Anggaran memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan 

pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi menajemen, 

akuntansi persedian dan aktiva tetap serta penyusunan, pengendalian dan 

pelaporan anggaran Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten 

Manajer Akuntansi dan Anggaran. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas 

Akuntansi dan Anggaran memiliki tugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencatatan 

dan pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi 

persediaan dan aktiva tetap serta penyusunan, pengendalian dan pelaporan 

anggaran Kantor Cabang PT. (Perseo) Angkasa Pura I.

c. Dinas Perbendaharaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan 

(PKBL) 

Dinas Perbendaharaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan 

(PKBL) memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan 

penerimaan dan pengeluaran kas/bank (manajemen kas), administrasi dan 

penyimpanan surat berharga, bukti-bukti kekeyaan perusahaan, 
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penghapusan assets, pengelolaan, penarikan dan pencairan piutang, 

perpajakan, pemotongan dan penyetoran iuran pegawai, kegiatan 

administrasi keuangan lainnya, pengelolaan penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran barang persediaan di gudang dan dukungan 

administrasinya  serta penyaluran dana dan pengendalian PKBL sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten 

Manajer Perbendaharaan dan PKBL. Dalam rangka menjalankan 

fungsinya, Dinas Perbendaharaan dan PKBL memiliki tugas membuat 

rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas/bank (managemen 

kas), administrasi dan penyimpanan surat berharga, bukti-bukti kekayaan 

perusahaan derta penghapusan assets, pengelolaan, penarikan dan 

pencairan piutang, perpajakan, pemotongan dan penyetoran iuran pegawai 

dan kegiatan iuran administrasi lainnya, menyelenggarakan dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerimaan, 

penyimpanan dan pengeluaran barang persediaan di gudang beserta 

administrasi pendukungnya serta penyaluran dana dan pengendalian 

PKBL.

d. Dinas Personalia dan Umum

Dinas Personalia dan Umum memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan 

pengelolaan personalia, ketatausahaan kantor, hukum, hubungan 

masyarakat, sistem informasi manajemen (sim), pengelolaan data dan 
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laporan, pelayanan dan penyiapan fasilitas umum perkantoran serta 

pengadaan barang dan jasa yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Personalia dan 

Umum. Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Personalia dan 

Umum memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan 

personalia, administrasi personalia, ketatausahaan kantor, hukum, 

hubungan ,masyarakat, sistem informasi manajemen (SIM) sebagai alat 

bantu untuk percepatan dan ketepatan pengambilan keputusan manajemen, 

termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya, kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data dan laporan, pengadaan barang dan jasa serta 

pelayanan dan penyiapan fasilitas umum perkantoran.

4. Officer In Charge (OIC)

Officer In Charge (OIC) merupakan staf fungsional yang memiliki 

fungsi penanggulangan masalah pelayanan operasional kebandarudaraan 

selama berlangsungnya kegiatan operasi bandar udara, yang menjalankan 

tugasnya secara bergiliran. Dalam menjalankan fungsinya, Officer In Charge

(OIC) bertanggung jawab kepada General Manager.                  

C. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah pemilihan prinsip dan metode-metode 

akuntansi tertentu yang akan dianut sesuai dengan karakteristik perusahaan serta 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pemakai laporan keuangan yang 
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meliputi pula aspek organisasi akuntansi, ayat jurnal, buku besar, buku besar 

pembantu, serta sistem dan prosedur dan sebagainya. Laporan keuangannya 

disusun berdasarkan data akuntansi tahun bersangkutan dengan dasar Standar 

Akuntansi keuangan dan peraturan / ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi 

BUMN di badan pengelolaan BUMN. Laporan keuangan Kantor Cabang PT. 

(Persero) Angkasa Pura I baik cabang maupun kantor pusat disusun secara 

bulanan, triwulan, tahunan. Untuk laporan keuangan tahunan ditujukan kepada 

Badan Pengelolaan BUMN, Departemen Keuangan, Dewan Komisaris dan 

sebagainya. Hanya laporan keuangan yang diaudit yang boleh dipublikasikan.

1. Laporan Keuangan

Kantor pusat dan kantor cabang melakukan pembukuan secara terpisah 

(Desentralisasi) dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, 

sedangkan hubungan timbal baliknya dilakukan melalui akuntansi perantara. 

Pada akhir tahun buku disusun laporan keuangan gabungan kantar pusat dan 

seluruh cabang dengan mengeliminasi akuntansi perantara dengan 

rekonsiliasi.

Sedangkan laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keungan 

gabungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaa, apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut.

a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian 

dengan investor lain.
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b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijaksanaan finansial 

dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

c. Mampu menunjukkan dan memberhentikan mayoritas pengurus 

perusahaan.

d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban suatu 

badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagangan / jasa atau 

aktifitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Pendapatan dan beban diakui 

pada saat terjadinya (acrual basis) dengan melakukan adjusment

(penyesuaian) pada akhir periode. Akuntansi-akuntansi yang berasal dari 

pendapatan usaha (aeronotika dan nonaeronotika) pada Kantor Cabang PT. 

(Persero) Angkasa Pura I terdiri dari.

a. Pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan 

Pesawat Udara (PJP4U).

Pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan jasa pendaratan, 

penempatan dan penyimpanan pesawat udara baik penerbangan domestik 

maupun internasional.

b. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan jasa 

penumpang pesawat udara yang berangkat / bepergian dari bandar udara 
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dan tidak tercatat sebagai awak pesawat udara yang bersangkutan, baik 

untuk penerbangan Domestik maupun Internasional.

c. Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan.

Pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan jasa 

penerbangan Domestik, penerbangan Internasional yang melintas dan 

mendarat di bandara dan penerbangan lintas / over fliying (penerbangan 

melintas wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di PT. 

(Persero) Angkasa Pura I.).

d. Pendapatan Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarate (Avio Bridge).

Baik untuk penerbangan Domestik maupun Internasional.

e. Pendapatan Pelayanan Jasa Ground Handling.

Pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan jasa pesawat di 

darat yang datang dan berangkat baik untuk penerbangan Domestik 

maupun Internasional.

f. Pendapatn Pelayanan Extended Fee.

Pendapatan usaha perusahaan yang berasal dari pelayanan penerbangan di 

luar jam operasi bandara.

g. Pendapatan Sewa Ruang Tanah.

h. Pendapatan Konsesi.

i. Pendapatan Parkir Kendaraan Peron dan Pas Pelabuhan.

j. Pendapatan Pemakaian Telepon.

k. Pendapetan Counter.



20

Berasal dari pemakaian counter, conveyer dan timbangan, baik untuk 

penerbangan Domestik maupun Internasional.

l. Pendapatan Pemakaian Ruang Tunggu.

m. Pendapatan Pemasangan Reklame.

n. Pendapatan Lain-lain.

3. Kegiatan Usaha 

Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I mempunyai tugas 

melakukan pemberian jasa pelayanan operasi lalu lintas udara dan jasa bandar 

udara, pemeliharaan fasilitas bandar udara serta tugas-tugas lain sesuai dengan 

pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan direksi. Oleh sebab itu untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut perusahaan mempunyai fungsi.

a. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi dan 

pemeliharaan fasilitas tehnik.

b. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan administrasi dan 

komersiil.

D.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat, menuntut semua 

perusahaan berpacu saling meraih kesempatan untuk memajukan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan memerlukan adanya kegiatan 

yang terpadu dan strategi yang terencana, terkoordinir, dan terkendali. Salah satu 
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fungsi manajemen adalah pengendalian atas kegiatan perusahaan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pada umumnya, tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah 

memperoleh laba/keuntungan yang optimal sesuai dengan kemampuan 

perusahaan tersebut. Perolehan laba/keuntungan bagi perusahaan merupakan 

usaha mempertahankan kelangsungan usaha serta meningkatkan pertumbuhan 

yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan ukuran-ukuran atau indikator-indikator 

keuangan. Indikator-indikator tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan 

yang disusun secara periodik yang secara umum berupa laporan neraca dan laba-

rugi.

Untuk dapat memperoleh jawaban tentang perkembangan kinerja 

keuangan suatu perusahaan, maka diperlukan adanya analisis terhadap data 

keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut akan tercermin dalam laporan 

keuangan yang merupakan laporan peristiwa masa lalu yang berkelanjutan dari 

sumber, kewajiban, dan aktivitas ekonomi perusahaan. Laporan keuangan 

memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan, dimana 

neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat 

tertentu dan laporan laba-rugi mencerminkan hasi-hasil yang dicapai selama satu 

periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
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keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Mengadakan analisis terhadap laporan 

keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi seorang analis untuk 

mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan sesuai dengan tujuan laporan keuangan tersebut di atas, dan dapat 

diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu dan 

waktu yang akan datang.

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend), untuk menentukan 

posisi keuangan dari hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 1981:35). Dari berbagai teknik analisis laporan 

keuangan penulis menggunakan analisis rasio keuangan dalam menganalisis 

laporan keuangan Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara 

Adisumarmo. Dasar yang penulis gunakan dalam analisis ini adalah data laporan 

neraca dan laba-rugi selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul ”

ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI INDIKATOR KINERJA PADA 

KANTOR CABANG PT. (Persero) ANGKASA PURA I BANDAR UDARA 

ADISUMARMO SURAKARTA”
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E. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

masalah yang akan dibahas, sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan Kantor Cabang PT (Persero) Bandar Udara 

Adisumarmo Surakarta dilihat dari rasio keuangan selama tahun 2001-2003 ?

2. Bagaimana perubahan kinerja keuangan Kantor Cabang PT. (Persero) 

Angkasa Pura I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta selama tahun 2001-

2003 ?
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BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan kegiatan pencatatan, pengelompokkan, 

peringkasan dan pelaporan data keuangan, pada tahap pelaporan tersebut akan 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan.  Laporan keuangan pada dasarnya 

adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan tersebut.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan 

(Djarwanto, 1999: 36). Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan. laporan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, 

laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain-lain, serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2002: 2).

24



25

Menurut Harnanto (1991: 9) laporan keuangan secara periodik 

melaporkan informasi penting mengenai suatu perusahaan yang berupa.

a. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal 

perusahaan.

b. Informasi mengenai perubahan–perubahan dalam sumber ekonomi neto 

atau kekayaan bersih yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan dalam 

rangka perolehan laba.

c. Informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai 

dasar untuk menilai dan membuat estimasi tentang kemampuan 

perusahaan yang menghasilkan laba.

d. Informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan 

kewajiban, yang disebabkan oleh aktivitas pembelanjaan dan investasi.

e. Informasi penting yang berhubungan dengan laporan keuangan, seperti 

kebijaksanaan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan secara umum bertujuan memberikan informasi  

tentang  posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna dalam membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakaan kepada mereka (IAI, 2002: 

7).  
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Dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut informasi 

posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga mempunyai tujuan kualitatif, karakter 

kualitatif laporan keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. (SAK, 1999).

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditanggung dalam laporan keuangan 

adalah harus mudah dipahami oleh pemakainya.

b. Relevan

Informasi harus dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini, dan masa depan.

c. Keandalan 

Informasi harus bebas dari pengertian yang sulit dan kesalahan material 

serta dapat diandalkan sebagi penyajian yang tulus dan jujur dari yang 

seharusnya disajikan.

d. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu.

e. Kelengkapan

Informasi yang disajikan harus lengkap dalam batasan materialitas dan 

biaya.
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f. Tepat waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan 

sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi.

g. Dapat Dibandingkan

Informasi akan lebih baik bila dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau laporan 

keuangan perusahaan lain pada periode yang sama.

3. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari taransaksi 

dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya, kelompok besar ini merupakan unsur 

laporan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan (neraca), adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas, sedang unsur yang 

berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan rugi laba, adalah 

penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya 

mencerminkan berbagai unsur laporan rugi laba dan perubahan berbagai unsur 

neraca, dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur

laporan perubahan posisi keuangan secara khusus (IAI, 2002: 12). 

Menurut Baridwan (1997: 18), laporan keuangan yang disusun oleh 

manajemen biasanya terdiri dari.

a. Neraca, adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit 

usaha pada tanggal tertentu.
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b. Laporan laba rugi, adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan 

dan biaya-biaya suatu unit usaha selama suatu periode akuntansi.

c. Laporan perubahan ekuitas, adalah suatu  laporan yang menunjukkan 

sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi 

jumlah pada akhir periode.

d. Laporan perubahan posisi keuangan (statement of changes in financial 

position), adalah suatu laporan yang menunjukkan arus dana dan 

perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang 

bersangkutan.

4. Pemakai Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan sangat di butuhkan oleh pihak-pihak sebagai  berikut.

a. Pihak Intern

Pihak intern merupakan pihak yang berasal dari perusahaan itu sendiri 

sehubungan dengan kepentingannya untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan.

Pihak intern perusahaan adalah sebagai berikut ini.

1) Pemilik Perusahaan

Laporan keuangan sangat diperlukan terutama untuk menilai kinerja 

manajer yang diukur berdasarkan tingkat laba .

2) Manajemen
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Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

menyusun dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen 

juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk melaksanakan tanggung jawab perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan.

b. Pihak Ekstern.

Pihak ekstern merupakan pihak luar perusahaan yang mempunyai 

kepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan. Pihak-pihak ekstern 

terdiri dari.

1) Investor.

Merupakan pemakai terbesar dari laporan keuangan perusahaan untuk 

membantu menentukan keputusan dalam hal penanaman modal.

2) Kreditur.

Kreditur perlu mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan sebelum 

memberi atau menolak permintaan kredit dari perusahaan tersebut.

3) Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang, atau tergantung pada perusahaan.

4) Pemerintah.
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Pemerintah membutuhkan informasi keuangan untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan lainnya.

5) Masyarakat.

Anggota masyarakat seperti peneliti, akademisi, organisasi pecinta 

lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan 

pemakai informasi laporan keuangan..

5. Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dianalisis dengan cara menghubungkan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan 

untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam kinerja keuangan yang dapat menimbulkan kesalahan pada masa depan 

serta menentukan kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan.

Analisis laporan keuangan untuk menentukan dan mengukur hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan 

keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan masing-masing pos tersebut. Bila dibandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode untuk suatu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya (Munawir, 

2002: 33). Analisis laporan keuangan dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan 

bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui perkembangannya (Djarwanto, 1999: 53). 

6. Tujuan Analisis

Analisis mempunyai tujuan untuk memperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan posisi keuangan dan 

hasil-hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, serta menyederhanakan data sehingga dapat lebih 

dimengerti (Munawir, 2002: 36).

7. Metode dan Teknik Analisis

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 
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diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya 

dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.

Metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut.

a. Analisis horizontal adalah analisis dengan membandingkan laporan 

keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui 

perkembangannya.

b. Analisis vertikal, adalah analisis laporan keuangan yang hanya meliputi 

satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos 

yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, 

sehingga hanya akan diketuhui keadaan keuangan atau hasil operasi pada 

saat itu saja.

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut :

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih.

b. Trend atau Tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisis 

untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan.
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c. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement,

Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya.

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetaui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu.

e. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

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

atau kombinasi dari laporan tersebut.

f. Analisis Perubahan Laba Kotor, adalah suatu analisis untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba 

yang dianggarkan untuk periode tersebut.

g. Analisis Break-Event, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan.

8. Rasio 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain, dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Ini akan dapat 
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menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila 

rangka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar.

Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisis yang lain adalah “future 

oriented”, oleh karena itu penganalisis harus mampu untuk menyesuaikan 

faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor di 

masa datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil 

operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kegunaan atau 

manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau 

kecerdasan penganalisis dalam menginterprestasikan data yang bersangkutan.

9. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual 

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

Informasi kinerja keuangan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumberdaya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam 

hal ini. Kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari sumberdaya yang ada. Disamping itu, informasi 

tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 
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Penilaian kinerja keuangan mencakup penilaian indikator kinerja 

keuangan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor:198/KMK.016/1998, sebagai berikut.

a. ROE

b. ROI

c. CASH RATIO

d. CURRENT RATIO

e. COLLECTION PERIOD

f. PERPUTARAN PERSEDIAAN

g. INVENTORY TURN OVER

h. RATIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASSET

11. Pengertian Masing-masing Indikator

1) Return on Equity (ROE)

1) Laba setelah pajak adalah Laba Setelah Pajak dikurangi dengan laba 

hasil penjualan dari (Aktiva Tetap, Aktiva Non Produktif, Aktiva 

Lain-lain, Saham Pernyetaan Langsung).

2) Modal sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca 

perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen 

Laba Setelah Pajak

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Modal Sendiri
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Modal Sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap Dalam 

Pelaksanaan dan laba tahun berjalan.

3) Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi dalam akhir tahun 

buku Aktiva Tetap yang sedang Dalam tahap pembangunan

2) Return on Investment (ROI)

1) EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil 

penjualan dari (Aktiva Tetap, Aktiva lain-lain, Aktiva Non Produktif, 

Saham Pernyetaan Langsung ).

2) Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi

3) Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva 

dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.. 

3) Cash Ratio 

1) Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-

masing pada akhir tahun buku.

EBIT + Penyusutan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed

Kas+Bank+Srt BerhargaJgk Pendek

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities
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2) Current Liabilities adalah posisi seluru kewajiban Lancar pada akhir 

tahun buku.

4) Current Ratio

1) Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun 

buku.

2) Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir 

tahun buku.

5) Collection Periods (CP)

1) Total Piutang Usaha adalah Posisi Piutang Usaha setelah dikurangi 

Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.

2) Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama 

tahun buku.

f. Perputaran Persediaan (PP) 

Current Asset

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities

Total Piutang Usaha

      Rumus =  -------------------  x 365 hari

Total Pendapatan Usaha
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1) Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk 

proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan 

bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang 

jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang. 

2) Total Pendaoatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun 

buku.

g. Total Asset Turn Over (TATO)

1) Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak 

termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.

2) Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva 

dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS thd TA)

Total Persediaan

      Rumus =  -------------------  x 365

Total Pendapatan Usaha

Total Pendapatan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed
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1) Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada 

akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

2) Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang 

belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun bukun yang 

bersangkutan. 

B. ANALISIS DATA

1. Analisis Kinerja Keuangan

Di bawah ini disajikan perhitungan Analisis rasio berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor:198/KMK.016/1998adalah sebagai 

berikut.

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Total Modal Sendiri

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Total Asset

Laba Setelah Pajak

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Modal Sendiri
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Tabel II.1

Perhitungan Return On Equity
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Laba Setelah 

Pajak
Modal Sendiri Rasio % Skor

2001 (8.088.822.276) 75.176.850.598 ( 10,75 ) 1

2002 (10.476.620.970) 76.165.474.285 ( 13,75 ) 1

2003 (8.123.259.438) 72.105.003.642 ( 11,26 ) 1

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan return on equity. Dapat 

dilihat bahwa laba setelah pajak jumlahnya negatif, berarti perusahaan 

tidak mengalami laba melainkan rugi. Pada tahun 2001 (Rp 

8.088.822.276,00), tahun 2002 (Rp 10.476.0620.970,00), tahun 2003 (Rp 

8.123.259.438,00). Sedangkan modal sendiri perhitungannya adalah total 

aktiva – aktiva dalam penyelesaian – laba/rugi. Modal sendiri tahun 2001 

Rp 75.386.382.548,00 – Rp 8.298.354.226,00 – (Rp 8.088.822.276,00) = 

Rp 75.176.850.598,00, tahun 2002 Rp 76.645.882.110,00 -  Rp 

10.957.028.795,00 – (Rp 10.476.620.970,00) = Rp 76.165.474.285,00, 

tahun 2003 Rp 74.938.772.999,00 – Rp 10.957.028.795,00 – (Rp 

8.123.259.438,00) = Rp 72.105.003.642,00 

b. Return on Investment (ROI)

EBIT + Penyusutan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed
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Tabel II.2

Perhitungan Return On Investment
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
EBIT + 

Penyusutan
Capital Employed Rasio % Skor

2001 (5.722.180.141) 67.088.028.322 ( 8,53 ) 0

2002 (7.495.456.855) 65.688.853.315  (11,41 ) 0

2003 (5.459.348.440) 63.981.744.204  ( 8,50 ) 0

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan return on investment EBIT 

+ Penyusutan jumlahnya adalah negatif dikarenakan tidak mengalami laba 

melainkan rugi. Perhitungan EBIT + Penyusutan tahun 2001 (Rp 

8.088.822.276,00) + Rp 2.663.910.998,00 = (Rp 5.424.911.278,00), tahun 

2002 (Rp 10.476.620.970,00) + Rp 2.981.164.111,00 = (Rp 

7.495.456.855,00), tahun 2003 (Rp 8.133.162.936,00) + Rp 

2.663.910.998,00 = (Rp 5.459.348.440,00). Untuk capital employedt

perhitungannya adalah total aktiva – aktiva tetap dalam penyelesaian. 

Capital employed tahun 2001 Rp 75.386.382.548,00 – Rp 

8.298.354.226,00 = Rp 67.083.002.832,00, tahun 2002 Rp 

76.645.882.110,00 – Rp 10.957.028.795,00 = Rp 65.688.853.315,00, 

tahun 2003 Rp 74.938.772.999,00 – Rp 10.957.028.795,00 = Rp 

63.981.744.204,00 

c. Cash Ratio 
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Tabel II.3

Perhitungan Cash Ratio
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Kas+Bank+Srt 
Berharga Jgk 

Pendek
Current Liabilities Rasio % Skor

2001 404.036.778 740.017.498 54,59 3

2002 938.948.544 1.125.501.361 83,42 3

2003 1.936.709.917 1.474.504.300 131,35 3

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan cash ratio. Kas + bank + 

surat berharga jangka pendek yang ada dalam neraca hanyalah kas/bank, 

jadi kas + bank + surat berharga jangka pendek tahun 2001 Rp 

404.036.778,00, tahun 2002 Rp 938.948.544,00, tahun 2003 Rp 

1.936.709.917,00. Current Liabilities tahun 2001 Rp 740.017.498,00, 

tahun 2002 Rp 1.125.501.361,00, tahun 2003 Rp 1.936.709.917.

d. Current Ratio

Kas+Bank+Srt BerhargaJgk Pendek

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities

Current Asset

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities
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Tabel II.4

Perhitungan Current  Ratio
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun Current Asset Current Liabilities Rasio % Skor

2001 1.660.381.508 740.017.498 224,37 3

2002 2.609.797.639 1.125.501.361 231,87 3

2003 2.892.713.831 1.474.504.300 196,18 3

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan cash ratio. Current asset

tahun 2001 Rp 1.660.381.508,00, tahun 2002 Rp 2.609.797.639,00, tahun 

2003 Rp 2.892.7130831,00. Current Liabilities tahun 2001 Rp 

740.017.498,00, tahun 2002 Rp 1.125.501.361,00, tahun 2003 Rp 

1.474.504.300.

e. Collection Periods (CP)

Tabel II.5

Perhitungan Collection Periods
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Total Piutang 

Usaha
Total Pendapatan 

Usaha
Hari Skor

Total Piutang Usaha

      Rumus =  -------------------  x 365 hari

Total Pendapatan Usaha
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2001 621.026.520 4.975.100.978 45,56 4

2002 1.174.550.459 6.763.583.250 63,38 3.5

2003 21.219.601 6.856.307.109 1,29 4

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan collection periods. Total 

piutang usaha tahun 2001 Rp 621.026.520,00, tahun 2002 Rp 

1.174.550.459,00, tahun 2003 Rp 21.219.601,00. Total pendapatan usaha 

tahun 2001 Rp 4.975.100.978,00, tahun 2002 Rp 6.763.583.250,00, tahun 

2003 Rp 6.856.307.109,00

f. Perputaran Persediaan (PP) 

Tabel II.6

Perhitungan Perputaran Persediaan
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun Total Persediaan
Total Pendapatan 

Usaha
Hari Skor

2001 240.310.096 4.975.100.978 17,63 4

2002 247.127.151 6.763.583.250 13,33 4

2003 367.907.213 6.856.307.109 19,59 4

Sumber : data Primer (diolah)

Total Persediaan

      Rumus =  -------------------  x 365

Total Pendapatan Usaha
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Tabel di atas menjelaskan perhitungan perputaran persediaan. 

Total persediaan tahun 2001 Rp 240.310.096,00, tahun 2002 Rp

247.127.151,00, tahun 2003 Rp 367.907.213,00. Sedangkan total 

pendapatan usaha tahun 2001 Rp 4.975.100.978,00, tahun 2002 Rp 

6.763.583.250,00, tahun 2003 Rp 6.856.307.109,00.

g. Total Asset Turn Over (TATO)

Tabel II.7

Perhitungan Total Asset Turn Over
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun Total Pendapatan Capital Employed Rasio% Skor

2001 5.614.923.063 67.088.028.322 8,36 2

2002 6.908.556.333 65.688.853.311 10,51 2

2003 7.182.486.287 63.981.744.204 11,22 2

Sumber : data Primer (diolah)

Total Pendapatan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed
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Tabel di atas menjelaskan perhitungan total turn over. Total 

pendapatan berasal dari pendapatan usaha + pendapatan non usaha. Total 

pendapatan tahun 2001 Rp 4.975.100.978,00 + Rp 639.822.085,00 = Rp 

5.614.923.063,00, tahun 2002 Rp 6.763.583.250,00 + Rp 144.973.083,00 

= Rp 6.908.556.333,00, tahun 2003 Rp 6.856.307.109,00 + Rp 

326.179.178,00 = Rp 7.182.486.287,00. Sedangkan  capital employed

berasal dari total aktiva – aktiva dalam penyelesaian. Capital employed

tahun 2001 Rp 75.386.382.548,00 – Rp 8.298.354.226,00 = Rp 

67.088.028.322,00, tahun 2002 Rp 76.645.882.110,00 – Rp 

10.957.028.795,00 = Rp 65.688.853.315,00, tahun 2003 Rp 

74.938.772.999,00 – Rp 10.957.028.795,00 = Rp 63.981.744.204,00.

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS thd TA)

Tabel II.8

Perhitungan Total Modal Sendiri terhadap Total Asset
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Total Modal Sendiri

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Total Asset
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Tahun
Total Modal 

Sendiri
Total Asset Rasio% Skor

2001 75.176.850.598 75.386.382.548 99,72 3.5

2002 76.165.474.285 76.645.882.110 99,37 3.5

2003 72.105.003.642 74.938.772.999 96,22 3.5

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel di atas menjelaskan perhitungan total modal sendiri terhadap 

total asset. Total modal sendiri berasal dari total aktiva – aktiva dalam 

penyelesaian – laba/rugi. Total modal sendiri tahun 2001 Rp 

75.386.382.548,00 – Rp 8.298354.226,00 – (Rp 8.088.822.276,00) = Rp 

75.176.850.598,00, tahun 2002 Rp 76.645.882.110,00 – Rp 

10.957.028.795,00 – (Rp 10.476.620.970,00) = Rp 76.165.474.285,00, 

tahun 2003 Rp 74.938.772.999,00 – Rp 10.957.028.795,00 – (Rp 

8.123.259.438,00) = Rp 72.105.003.642,00. Sedangkan total asset tahun 

2001 Rp 75.386.382.548,00, tahun 2002 Rp 76.645.882.110,00, tahun 

2003 Rp 74.938.772.999,00 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor:198/KMK.016/1998 didasarkan pada 8 indikator di bawah ini. 

Hasil penilaian indikator kinerja keuangan Kantor Cabang PT. (Persero) 

ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta selama tiga 

tahun dari tahun 2001 – 2003 disajikan dalam tabel II.10

TABEL II.9
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN

Kantor Cabang PT(Persero) ANGKASA PURA I

Bandar Udara Adisumarmo
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Surakarta
Tahun 2001-2003

Indikator Nilai 
Standar

2001 2002 2003 Rata-
Rata

ROE 15 1 1 1 1
ROI 10 0 0 0 0
Cash Ratio 3 3 3 3 3
Current Ratio 4 3 3 3 3
CP 4 4 3.5 4 3.8
PP 4 4 4 4 4
TATO 4 2 2 2 2
TMS thd TA 6 3.5 3.5 3.5 3.5
JUMLAH 50 20.5 20 20.5 20.3

                 Sumber : data Sekunder (diolah)
  

1) Data dalam tabel II.9 di atas menunjukkan bahwa nilai kinerja 

keuangan Kantor Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar 

Udara Adisumarmo Surakarta dari tahun 2001 – 2003 berkisar antara 

20 – 20,5, dengan nilai rata-rata sebesar 20,3. 

2. Analisi Perubahan Kinerja Keuangan 

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Tabel II.10

Perhitungan Return On Equity

Laba Setelah Pajak

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Modal Sendiri
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PT. (Persero) ANGKASA PURA I 
Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta
Tahun 2001-200©3

Tahun Laba Setelah Pajak Modal Sendiri Rasio %
Kenaikan/
Penurunan

%
2001 (8.088.822.276) 75.176.850.598 ( 10,75 ) _

2002 (10.476.620.970) 76.165.474.285 ( 13,75 ) ( 3 )

2003 (8.123.259.438) 72.105.003.642 ( 11,26 ) 2,49 

Sumber : data Primer (diolah)

Dari tabel II.10 maka dapat diketahui bahwa Kantor Cabang PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada 

tahun 2001 mempunyai return on equity sebesar ( 10,75 )% artinya setiap 

Rp 1,00 modal perusahaan dapat menciptakan laba bersih setelah pajak 

sebesar (Rp 0,1075). Dalam hal ini hasilnya negatif dikarenakan laba 

setelah pajak negatif atau rugi. 

Pada tahun 2002 return on equity perusahaan mengalami 

penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan 

menjadi (13,75%) yang artinya setiap Rp 1,00 modal perusahaan dapat 

menciptakan laba bersih setelah pajak sebesar (Rp 0,1375). Dalam hal ini 

hasilnya negatif dikarenakan laba setelah pajak negatif atau rugi.  . Return 

on equity pada tahun ini merupakan rasio terrendah dari tahun-tahun 

sebelumnya. Penurunan return on equity disebabkan oleh turunnya laba 

setelah pajak dan kenaikan modal perusahaan dari tahun sebelumnya. 

Penurunan laba setelah pajak sebesar Rp 2.387.798.894 atau 
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)276.822.088.8(

894.798.387.2
x 100% = 29,51% dan kenaikan modal sendiri sebesar Rp 

988.623.687 atau  
598.850.176.75

687.623.988
x 100% = 1,31%

Pada tahun 2003 perusahaan mengalami kenaikan return on 

equty sebesar 2,49% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan 

menjadi sebesar (11,26)% yang artinya setiap Rp 1,00 modal perusahaan 

dapat menciptakan laba bersih setelah pajak sebesar (Rp 0,1126). Dalam 

hal ini hasilnya negatif dikarenakan laba setelah pajak negatif atau rugi. 

Kenaikan return on equity disebabkan oleh kenaikan laba setelah pajak 

sebesar Rp 2.353.361.532 atau 
)970.620.476.10(

532.361.353.2
x 100% = 22,46% dan 

penurunan modal sendiri sebesar Rp 4.060.470.643 atau sebesar 

285.474.165.76

643.470.060.4
x 100% = 5,33%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata return on equity Kantor Cabang 

PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta 

sebesar (11,92) atau (10,75)+(13,75)+(11,26) : 3.

b. Return on Investment (ROI)

EBIT + Penyusutan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed
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Tabel II.11

Perhitungan Return On Investment
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
EBIT + 

Penyusutan
Capital Employed Rasio %

Kenaikan/
Penurunan%

2001 (5.722.180.141) 67.088.028.322 ( 8,53 ) _

2002 (7.495.456.855) 65.688.853.315 ( 11,41 ) ( 2.88 )

2003 (5.459.348.440) 63.981.744.204 (  8,50 )  2,91 

Sumber : data Primer (diolah)

  

Dari tabel II.11 maka dapat diketahui bahwa Kantor Cabang 

PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta pada tahun 2001 mempunyai return on investment sebesar ( 

8,53 )% yang artinya setiap Rp 1,00 capital employed dapat 

menciptakan EBIT dan penyusutan sebesar (Rp 0,0853). Dalam hal ini 

hasilnya negatif dikarenakan EBIT dan penyusutan negatif. 

Pada tahun 2002 return on Investment perusahaan mengalami 

penurunan sebesar 2,88%, sehingga rasio perusahaan menjadi (11,41%). 

yang artinya setiap Rp 1,00 capital employed dapat menciptakan EBIT 

dan penyusutan sebesar (Rp 0,0288). Dalam hal ini hasilnya negatif 

dikarenakan EBIT dan penyusutan jumlahnya negatif.  Return on 

investment perusahaan pada tahun ini merupakan rasio terrendah dari 

tahun-tahun sebelumnya. Penurunan return on investment disebabkan oleh 

turunnya EBIT dan penyusutan perusahaan dari tahun sebelumnya dan 
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turunnya capital employed dari tahun sebelumnya. Turunnya EBIT dan 

penyusutan sebesar Rp 1.773.276.714 atau  atau 
)141.180.722.5(

714.276.773.1
x 100% 

= 30,99%. Turunnya capital employed sebesar  Rp 1.399.175.007atau 

322.028.088.67

007.175.399.1
x 100% = 2,08%.

Pada tahun 2003 perusahaan mengalami kenaikan return on 

investment sebesar 2,91% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio 

perusahaan menjadi sebesar (8,50)% yang artinya setiap Rp 1,00 capital 

employed dapat menciptakan EBIT dan penyusutan sebesar (Rp 0,0291). 

Kenaikan return on investmen disebabkan oleh kenaikan EBIT dan 

penyusutan sebesar Rp 2.036.108.415 atau 
)495456855.7(

415.108.036.2
x 100% = 

27,16% dan penurunan Capital Employed sebesar Rp 1.707.109.111 atau 

sebesar 
315.583.688.65

111.109.707.1
x 100% = 0,026%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata return on investemt Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta sebesar (9,48) atau (8,53)+(11,41)+(8,50) : 3.

c. Cash Ratio 

Kas+Bank+Srt BerhargaJgk Pendek

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities
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Tabel II.12

Perhitungan Cash Ratio
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Kas+Bank+Srt 
Berharga Jgk 

Pendek
Current Liabilities Rasio %

Kenaikan/
Penurunan

%
2001 404.036.778 740.017.498 54,59 _

2002 938.948.544 1.125.501.361 83,42 28,83

2003 1.936.709.917 1.474.504.300 131,35 47,93

Sumber : data Primer (diolah)

  Dari tabel II.12maka dapat diketahui bahwa Kantor Cabang PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada 

tahun 2001 mempunyai cash ratio sebesar 54,59% yang artinya setiap 

Rp1,00 current liabilities dijamin dengan Rp0,5459 kas, bank, surat 

berharga jangka pendek. 

Pada tahun 2002 cash ratio perusahaan mengalami kenaikan 

sebesar 28,83% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan 

menjadi 83,42% yang artinya setiap Rp1,00 current liabilities dijamin 

dengan Rp0,8342 kas, bank, surat berharga jangka pendek..kenaikan cash

ratio disebabkan oleh naiknya kas,bank, dan surat berharga jangka pendek 

dan naiknya current liabilities dari tahun sebelumnya. Kenaikan kas, 

bank, surat berharga jangka pendek. perusahaan sebesar 534.911.766 
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atau
778.036.404

766.911.534
 x 100% = 132,39% dan naiknya current liabillities

sebesar Rp 385.483.863 atau 
498.017.740

863.483.385
 x 100% = 54.09%.

Pada tahun 2003 perusahaan mengalami kenaikan cash ratio 

sebesar 47,93% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan 

menjadi sebesar 131,35%. yang artinya setiap Rp1,00 current liabilities

dijamin dengan Rp0,13138 kas, bank, surat berharga jangka pendek 

Kenaikan cash ratio disebabkan oleh naiknya kas,bank, dan surat berharga 

jangka pendek dan naiknya current liabilities dari tahun sebelumnya. Kas, 

bank, surat berharga jangka pendek naik sebesar Rp 997.761.373 atau 

544.984.938

373.761.997
x 100% = 106,26% dan naiknya current liabillities sebesar 

Rp 349.001.939 atau 
361.501.125.1

939.001.349
 x 100% = 31%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata cach ratio Kantor Cabang PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta 

sebesar 89,78 atau 54,59+83,42+131,35 : 3.

d. Current Ratio

Current Asset

      Rumus =  -------------------  x 100%

Current Liabilities
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Tabel II.13

Perhitungan Current Ratio
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun Current Asset Current Liabilities Rasio %
Kenaikan / 

Penurunan%
2001 1.660.381.508 740.017.498 224,37 _

2002 2.609.797.639 1.125.501.361 231,87 7,5

2003 2.892.713.831 1.474.504.300 196,18 ( 35,69 )

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel II.13 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta mempunyai current ratio sebesar 224,37 % yang berarti setiap 

Rp 1,00 current liabilities dijamin dengan current asset sebesar Rp 

2,2437. 

Pada tahun  2002 terjadi kenaikan current ratio sebesar 7,5 % dari 

tahun sebelumnya, sehingga current ratio perusahaan menjadi 231,87 % 

yang berarti setiap Rp 1,00 current liabilities dijamin dengan current asset

sebesar Rp 2,3187. Kenaikan current ratio perusahaan dikarenakan 

naiknya current asset dan naiknya current liabilities dari tahun 

sebelumnya. Current asset naik sebesar  Rp 949.416.131 atau 
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508.381.660.1

131.416.949
 x 100% = 57,18%. Current liabilities naik  sebesar Rp. 

385.486.863atau 
498.017.740

863.486.385
 x 100% = 52,09%, 

Pada tahun 2003 current ratio mengalami penurunan sebesar 

35,69% dari tahun sebelumnya sehingga current ratio menjadi sebesar 

196,18% yang berarti setiap Rp 1,00 current liabilities dijamin dengan 

current asset sebesar Rp 1,9618. Penurunan current ratio perusahaan pada 

tahun ini disebabkan oleh naiknya current asset yang tidak sebanding 

dengan current liabilities. Current asset  naik sebesar Rp 289.916.192 

atau 
797639.609.2

192.916.289
x 100% = 10,84%. Current liabilities naik sebesar Rp 

349.002.939 atau 
125501360.1

939.002.349
 x 100% = 31,00%. 

Dalam hal ini jumlah rata-rata current ratio Kantor Cabang PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta 

sebesar 217,47 atau 224,37+231,87+196,18 : 3.

e. Collection Periods (CP)

Tabel II.14

Perhitungan Collection Periods

Total Piutang Usaha

      Rumus =  -------------------  x 365 hari

Total Pendapatan Usaha
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PT. (Persero) ANGKASA PURA I 
Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta
Tahun 2001-2003

Tahun
Total Piutang 

Usaha
Total Pendapatan

Usaha
Hari

Kenaikan / 
Penurunan 

Hari
2001 621.026.520 4.975.100.978 45,56 _

2002 1.174.550.459 6.763.583.250 63,38 (17,82)

2003 21.219.601 6.856.307.109 1,29  62,09 

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel II.14 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta mempunyai collection periods adalah 45,56 hari yang artinya 

periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 45,56 hari. Semakin cepat 

periode pengumpulan piutang maka semakin baik.

Pada tahun 2002 collection periods perusahaan lebih lambat 

17,82 hari dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan menjadi 

63,38 hari, yang artinya periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 

63,38 hari, Pada tahun ini periode pengumpulan piutang yang paling lama. 

Penurunan collection periods disebabkan oleh naiknya total piutang usaha 

dan naiknya total pendapatan usaha dari tahun sebelumnya. Naiknya total 

piutang usaha sebesar Rp 553.523.939 atau 
520.026.621

523939.553
x 100% = 

89,13% dan kenaikan total pendapatan usaha sebesar Rp 1.788.482.272 

atau  
978.100.975.4

272.482.788.1
x 100% = 35,94%
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Pada tahun 2003 collection periods  perusahaan lebih cepat 

62,09 hari dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan menjadi 

sebesar 1,29 hari yang artinya periode rata-rata pengumpulan piutang 

adalah 1,29 hari. Pada tahun ini collection periods perusahaan yang paling 

cepat dalam pengumpulan piutang. Kenaikan collection periods 

disebabkan oleh penurunan total piutang usaha dan kenaikan total 

pendapatan usaha. Penurunan total piutang usaha sebesar Rp 

1.153.330.858 atau 
459.550.174.1

858.330.153.1
x 100% = 98,19% dan kenaikan total 

pendapatan usaha  sebesar Rp 92.723.859 atau sebesar 
250.583.763.6

859.723.92
x 

100% = 1,37%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata collection periods Kantor Cabang 

PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta 

sebesar 36,73 atau 45,56+63,38+1,25 : 3.

f. Perputaran Persediaan (PP) 

Tabel II.15

Perhitungan Perputaran Persediaan
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Total Persediaan

      Rumus =  -------------------  x 365

Total Pendapatan Usaha



58

Tahun Total Persediaan
Total Pendapatan 

Usaha
Hari

Kenaikan / 
Penurunan 

Hari
2001 240.310.096 4.975.100.978 17,63 -

2002 247.127.151 6.763.583.250 13,33 4,3

2003 367.907.213 6.856.307.109 19,59 ( 6,26 )

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel II.15 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta mempunyai collection periods adalah 17,63 hari yang artinya 

perputaran persediaan adalah 17,63 hari. Semakin cepat perputaran 

persediaan  maka semakin baik.

Pada tahun 2002 perputaran persediaan perusahaan lebih cepat 

4,3 hari dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan menjadi 13,33 

hari, yang artinya perputaran persediaan adalah 13,33 hari, Pada tahun ini 

perputaran persediaan  yang paling cepat. Kenaikan perputaran persediaan 

disebabkan oleh naiknya total persediaan dan naiknya total pendapatan 

usaha dari tahun sebelumnya. Naiknya total persediaan sebesar Rp 

6.817.055 atau 
096.310.240

055.817.6
x 100% = 2,83% dan kenaikan total 

pendapatan usaha sebesar Rp 1.788.482.272 atau  
978.100.975.4

272.482.788.1
x 100% 

= 35,94%
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Pada tahun 2003 perputaran persediaan perusahaan lebih lambat 

6,26 hari dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan menjadi 

sebesar 19,59 hari yang artinya perputaran persediaan adalah 19,26 hari. 

Pada tahun ini perputaran persediaan yang paling lambat. Penurunan 

perputaran persediaan  disebabkan oleh naiknya total persediaan yang 

tidak sebanding dengan naiknya total pendapatan usaha dari tahun 

sebelumnya. Naiknya persediaan sebesar Rp 120.780.062 atau 

151.127.247

062.780.120
x 100% = 48,87 % dan kenaikan total pendapatan usaha  

sebesar Rp 92.723.859 atau sebesar 
250.583.763.6

859.723.92
x 100% = 1,37%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata perputaran persediaan Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta sebesar 13,85 atau 17,63+13,33+19,59 : 3.

g. Total Asset Turn Over (TATO)

Tabel II.16

Perhitungan Total Asset Turn Over
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Total 

Pendapatan
Capital 

Employed
Rasio %

Kenaikan / 
Penurunan%

Total Pendapatan

      Rumus =  -------------------  x 100%

Capital Employed
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2001 5.614.923.063 67.088.028.322 8,36 _

2002 6.908.556.333 65.688.853.311 10,51 2,15

2003 7.182.486.287 63.981.744.204 11,22 0,71

Sumber : data Primer (diolah)

Tabel II.16 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta mempunyai TATO sebesar 8,36% yang artinya setiap Rp 1,00 

capital employed dapat menciptakan total pendapatan sebesar Rp 0,0836

Pada tahun 2002 total asset turn over perusahaan mengalami 

kenaikan sebesar 2,15% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio perusahaan 

menjadi 10,51%. yang artinya setiap Rp 1,00 capital employed dapat 

menciptakan total pendapatan sebesar Rp 0,1051. Kenaikan total asset 

turn over disebabkan oleh naiknya total pendapatan dan turunnya capital 

employed dari tahun sebelumnya. Kenaikan total pendapatan sebesar Rp 

1.293.633.270 atau 
063.923.614.5

270.633.293.1
x 100% = 23,03% dan penurunan

capital      employeds sebesar  Rp 1.399.175.007atau 
322.028.088.67

007.175.399.1
x 

100% = 2,08%.

Pada tahun 2003 perusahaan mengalami kenaikan total asset 

turn over sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio 

perusahaan menjadi sebesar 11,21% yang artinya setiap Rp 1,00 capital 

employed dapat menciptakan total pendapatan sebesar Rp 0,1121. 
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Kenaikan total asset turn over disebabkan oleh naiknya total pendapatan 

dan turunnya capital employed dari tahun sebelumnya. Kenaikan total 

pendapatan sebesar  Rp 273.929.954 atau 
333.908556.6

954.929.273
x 100% = 3,96% 

dan penurunan Capital Employed sebesar Rp 1.707.109.111 atau sebesar 

315.583.688.65

111.109.707.1
x 100% = 0,026%.

Dalam hal ini jumlah rata-rata total asset turn over Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta sebesar 10,03 atau 8,36+10,51+11,22 : 3.

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS thd TA)

Tabel II.17

Perhitungan Total Modal Sendiri terhadap Total Asset
PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo 
Surakarta

Tahun 2001-2003

Tahun
Total Modal 

Sendiri
Total Asset Rasio%

Kenaikan / 
Penurunan%

2001 75.176.850.598 75.386.382.548 99,72 _

2002 76.165.474.285 76.645.882.110 99,37 ( 0,35 )

2003 72.105.003.642 74.938.772.999 96,22 ( 3,16 )

Sumber : data Primer (diolah)

Total Modal Sendiri

      Rumus =  -------------------  x 100%

                         Total Asset



62

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Kantor 

Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo 

Surakarta mempunyai Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

sebesar 99,72% yang artinya setiap Rp 1,00 total asset dibiayai dari modal 

sendiri sebesar Rp 0,9972

Pada tahun 2002 Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset 

perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya, 

sehingga rasio perusahaan menjadi 99,37%. yang. artinya setiap Rp 1,00 

total asset dibiayai dari modal sendiri sebesar Rp 0,9937. Penurunan rasio 

total modal sendiri terhadap total asset disebabkan oleh naiknya total 

modal sendiri dan naiknya total asset dari tahun sebelumnya. Kenaikan 

total modal sendiri sebesar Rp 988.623.687 atau 
598.850.176.75

687.623.988
x 100% 

= 1,31% dan kenaikan total asset sebesar  Rp 1259499562 atau 

548.382.386.75

562.499.259.1
x 100% = 1.67%.

Pada tahun 2003 perusahaan mengalami penurunan rasio total 

modal sendiri terhadap total asset sebesar 3,16% dari tahun sebelumnya, 

sehingga rasio perusahaan menjadi sebesar 96,22% yang artinya setiap Rp 

1,00 total asset dibiayai dari modal sendiri sebesar Rp 0,9622. Penurunan 

rasio total modal sendiri terhadap total asset disebabkan oleh turunnya 

total modal sendiri dan turunnya total asset dari tahun sebelumnya. 
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Turunnya total modal sendiri sebesar  Rp 4.060.470.643 atau 

285.474.165.76

643.470.060.4
x 100% = 5,33% dan penurunan total asset sebesar Rp 

1.707.109.111 atau sebesar 
110.882.645.76

111.109.707.1
x 100% = 2,22%.

 Dalam hal ini jumlah rata-rata Rasio Total Modal Sendiri 

terhadap Total Asset Kantor Cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta sebesar 98,43 atau 

99,72+99,37+96,22 : 3.
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BAB III

TEMUAN

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan pada Kantor Cabang  PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisimarmo Surakarta, selama tiga 

periode yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 penulis menemukan hal-hal 

sebagai berikut.

A. Kelebihan

1. Cash Ratio.

Cash ratio Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA PURA I Bandar 

Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 

rata-rata 89,76 dan menurut skor indikator rata-rata 3, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu membayar lancar dengan kas.

2. Current Ratio

Current ratio Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 

2003 rata-rata 217,47 dan menurut skor indikator rata-rata 3, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat memjamin pelunasan utang lancar 

pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar.

3. Collection Periods

Collection periods Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 

2003 rata-rata 36,74 dan menurut skor indikator rata-rata 3,8, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai piutang yang tingkat 

pengembalian baik sehingga piutang yang dimiliki dapat segera dikonversi 

dalam bentuk pendapatan.

54
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4. Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA 

PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2003 rata-rata 16.,85, dan menurut skor indikator rata-rata 4,. 

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengubah persediaan menjadi 

pendapatan  secara maksimal.

5. Total Asset Turn Over

Total asset turn over Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA 

PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2003 rata-rata 10,03 dan menurut skor indikator rata-rata 2, hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan dengan 

menggunakan capital employeds yang dimiliki

6. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset.

Rasio total modal sendiri terhadap total asset Kantor Cabang  PT. 

(Persero) ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 rata-rata 98,43 dan menurut skor 

indikator rata-rata 3,5, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membiayai 

sebagian besar total asset dengan menggunakan total modal yang dimiliki.

B. KELEMAHAN

1. Return On Equity

Return on equity Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 

2003 rata-rata rasio Return on equity (11,92)%, dan menurut skor indikator 

rata-rata 1, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang maksimal dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri.

2. Return On Investment
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Return on investment Kantor Cabang  PT. (Persero) ANGKASA 

PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta pada tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2003 rata-rata rasio (9,48)%, dan menurut skor indikator rata-

rata 0, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan 

EBIT dan pendapatan usaha dengan menggunakan capital employeds.
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BAB IV 

REKOMENDASI

KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis laporan keuangan Kantor Cabang  PT. 

(Persero) ANGKASA .PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta selama tiga 

periode dari tahun 2001 samapai dengan tahun 2003, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah

1. Kinerja Perusahaan Tahun 2001 berdasarkan 8 Indikator

Kinerja keuangan kantor cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta cukup baik karena hanya 6 indikator 

dari 8 indikator yang dapat dikatakan baik.

2. Kinerja Perusahaan Tahun 2002 berdasarkan 8 Indikator

Kinerja keuangan kantor cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta mengalami penurunan, dari jumlah nilai 

skor indikator 20,5 menjadi 20.

3. Kinerja Perusahaan Tahun 2003 berdasarkan 8 Indikator

Kinerja keuangan kantor cabang PT. (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta mengalami kenaikan, dari jumlah nilai 

skor indikator 20 menjadi 20,5
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Penulis menyimpulkan kinerja perusahaan dari tahun 2001-2003 

berdasarkan hasil analisis rasio yang dimiliki skor rata-rata 20,3 dapat dinyatakan 

cukup baik. Karena dari 8 indikator hanya 6 indikator yang dapat dikatakan baik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan Kantor Cabang  PT. 

(Persero) ANGKASA .PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta maka 

penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut 

1 Meningkatkan Indikator ROE dan ROI Kantor Cabang  PT. (Persero) 

ANGKASA PURA I Bandar Udara Adisumarmo Surakarta yang selama tiga 

tahun mempunyai nilai jauh di bawah standar yang ditetapkan untuk BUMN 

untuk industri perdagangan dan jasa, yaitu dengan cara meningkatkan laba 

usaha. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan pendapatan 

dan menekan biaya-biaya yang terjadi. 

2 Mempertahankan Indikator cash ratio, PP (Persero) ANGKASA PURA I 

Bandar Udara Adisumarmo Surakarta yang selama tiga tahun mempunyai 

nilai setara dengan standar yang ditetapkan untuk BUMN untuk industri 

perdagangan dan jasa, yaitu dengan cara menambah atau menghemat kas,  

setara kas dan tidak menambah utang lancarnya untuk cash ratio dan

meningkatkan total persediaan untuk PP.
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3 Meningkatkan Indikator Collection periods dengan cara mengusahakan agar 

pendapatan usaha secara tunai. Current ratio dengan cara meningkatkan 

aktiva lancar tanpa harus menambah utang lancar. TATO dengan cara 

mengoptimalkan penggunaan capital employed dalam menghasilkan 

pendapatan usaha. Total Modal Sendiri terhadap Total Asset dengan cara 

meningkatkan modal sendiri dalam pembiayaan total asset.
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