
WARMING UP
PENJUALAN 3000$

WARMING UP :
Buatlah Neraca dan Laba Rugi

HPP 30% PENJUALAN
BIAYA ADMINISTRASI = HPP
KAS = 30% MODAL
PAJAK 10%PAJAK 10%
LABA DITAHAN 30%
TOTAL MODAL = LABA DITAHAN X2
BIAYA BUNGA 30% HPP

ANSWER:

DINDA
SANGGUL

PERSEDIAAN = 3 X KAS
PIUTANG = KAS
HUTANG LANCAR = 50% AKTIVA LANCAR

SANGGUL

HUTANG JANGKA PANJANG 2 X HUTANG LANCAR
BIAYA PEMASARAN = BIAYA BUNGA
SISA = GEDUNG
TANAH = 10% AKTIVA LANCARTANAH = 10% AKTIVA LANCAR
AKTIVA TETAP = TANAH + GEDUNG



Ad ti k t ti h di bil h it

KEPUTUSAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Ada tiga keputusan penting yang harus diambil perusahaan, yaitu :

1. Keputusan Investasi (Investing), yaitu keputusan yang menyangkut
tentang dana yang dimiliki perusahaan sebaiknya ditanamkan keg y g p y
dalam aktiva bentuk apa.

2. Keputusan Pendanaan atau pembiayaan (Financing) , yaitu
keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang
dibutuhkan untuk membiayai investasidibutuhkan untuk membiayai investasi.

3. Keputusan Operasional (Operating), yaitu keputusan mengenai
produk apa yang akan dijual dan bagaimana cara menjualnya agar
memperoleh laba.



Ratio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak
digunakan . Ratio ini merupakan alat analisis yang dapat memberikan
jalan keluar dan memberikan gejala yang tampak dari suatu keadaan Jikajalan keluar dan memberikan gejala yang tampak dari suatu keadaan. Jika
diterjemahkan secara tepat, maka ratio dapat menunjukkan area-area
yang memerlukan penelitian dan penanganan yang lebih mendalam.
Analisis ratio dapat menyingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasarp y g p g g j
pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak
dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen-komponen ratio itu
sendiri.



JENIS JENIS RASIO

1. Rasio Likuiditas
2. Rasio Solvabilitas
3 R i Akti it3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Profitabilitas



RATIO LIKUIDITAS

Ratio likuiditas sangat disenangi oleh para kreditor jangka pendek . Kreditor
i i l bih t t ik d li k d j d l k j dib diini lebih tertarik pada aliran kas dan manajemen modal kerja dibanding
berapa besar laba akuntansi yang dilaporkan perusahaan.
Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangkaj j g p y p j g
pendek.

Current Ratio

Current Ratio atau Ratio Lancar adalah ratio yang membandingkan antara
total aktiva lancar dan utang lancar, yang dapat dihitung dengan formula
sebagai berikut :

Lancar Hutang
Lancar Aktiva ratiocurrent =



Acid-Test Ratio atau Quick Ratio dirancang untuk mengukur seberapa baikAcid Test Ratio atau Quick Ratio dirancang untuk mengukur seberapa baik
perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, tanpa harus melikuidasi atau
terlalu bergantung pada persediannya. Persediaan tidak bisa sepenuhnya
diandalkan, karena persediaan bukanlah sumber kas yang bisa segera
diperoleh dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomidiperoleh, dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomi
yang lesu.

Lancar Hutang
Persediaan-LancarAktiva ratioQuick =



Hasil rasioini juga dapat digunakan untuk menilai apakah rasio suatu
perusahaan tersebut baik, terlalu likuid atau kurang likuid, teapi rasio ini
lebih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutanglebih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang
lancarnya lebih tepat waktu daripada kedua rasio sebelumnya.

BerhargaS ratKas +
Lancar Hutang
BerhargaSurat Kas ratioCash +

=



R i i i i bi di k d l h bRatio perputaran piutang ini biasanya digunakan dalam hubungannya
dengan analisis terhadap modal kerja, karena memberikan ukuran kasar
tentang seberapa cepat piutang perushaaan berputar menjadi kas.
Angka jumlah hari piutang ini menggambarkan lamanya suatu piutangAngka jumlah hari piutang ini menggambarkan lamanya suatu piutang
bisa ditagih (jangka waktu pelunasan/penagihan piutang). Formula dari
ratio perputaran piutang sebagai berikut :

Persediaan rata-Rata
PenjualanPokok  aH

  TurnoverInventory
arg

=



RATIO SOLVABILITAS

Solvabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaanSolvabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan
dalam mmenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kreditor jangka panjang
sangat menaruh perhatian , baik pada kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu kemampuan membayar
b j k j it k b k kbunga maupun jangka panjang yaitu kemampuan membayar pokok
pinjaman. Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah
debt-to-equity ratio dan time interest earned.

Sendiri Modal
Hutang Total RatioEquity  Debt to =



Debt to Total Asset Ratio

Hutang TotalRatioAssetTotalDebt to =

Merupakan hasil bagi antara total hutang perusahaan dengan total asetnya.

Asset Total
RatioAsset  Total Debt to =

Sebagai tambahan dari rasio di atas, kita mungkin berharap untuk
menghitung rasio berikut ini yang berkaitan hanya dengan kapitalisasi
jangka panjang perusahaan yaitu:

siKapitalisa Total
 Panjang Jangka Hutang 



Rasio ini dirancang untuk menghubungkan beban keuangan perusahaan
dengan kemampuannya untuk melayani dan melindungi beban keuangan
tersebut. contoh analisis coverage adalah : “ interest coverage ratio” atau
“times interest earned” Rasio ini adalah rasio penghasilan sebelum bungatimes interest earned . Rasio ini adalah rasio penghasilan sebelum bunga
dan pajak pada periode tertentu dengan jumlah biaya bunga periode
tersebut.

Bunga Biaya
 EBITratio coverageinterest  =



Rasio ini menyajikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
pembayaran bunganya dan kemampuan menghindari kebangkrutanpembayaran bunganya dan kemampuan menghindari kebangkrutan.
Pada umumnya, semakin tinggi rasio ini berarti semakin mampu
perusahaan untuk membayar bunga. Hal ini juga menandakan bahwa
perusahaan mempunyai kapasitas untuk mengambil hutang baru.
Analisis yang lebih luas akan mengevaluasi kemampuan perusahaan
untuk membayar semua beban yang bersifat tetap. Selain pembayaran
bunga, termasuk juga pembayaran hutang pokok, dividen saham
preferen pembayaran sewa dan biaya-biaya modal pokok lainnyapreferen, pembayaran sewa, dan biaya biaya modal pokok lainnya.



Rasio perputaran piutang memberikan wawasan tentang kualitas piutangRasio perputaran piutang memberikan wawasan tentang kualitas piutang 
perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. 
Rumus perhitungannya adalah :

Piutang
Setahun Bersih Kredit Penjualan Piutang Perputaran Rasio =

setahun  dalam hariJumlah Piutangn PengumpulaWaktu Rata-Rata =
PiutangPerputaran

gg p



Ada dua tipe profitabilitas yaitu yang dikaitkan dengan penjualan dan yang p p y y g g p j y g
dikaitkan dengan investasi. Kedua rasio tersebut menunjukkan efektifitas 
operasi perusahaan.

BersihPenjualan 
  HPP-BersihPenjualan MarginProfit  Gross =

BersihPenjualan 
Pajak  Setelah  LabaMarginProfit Net  =

Aset Total
EATInvestmentOn Return  =


