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ANALISIS PERBANDINGAN

• ANALISIS COMMON-SIZE

• ANALISIS RASIO

• ANALISIS DU PONT



ANALISIS COMMON-SIZE
• Disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening

dalam LK (laporan posisi keuangan & laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain) menjadi proporsi dari

totalnya.

• Total untuk laporan posisi keuangan adalah total

aset, total untuk laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain adalah penjualan.

• Tujuan: memudahkan pembacaan data keuangan

beberapa periode (trend).

• Common-size perusahaan dibandingkan dengan

common-size industri.



 Rasio keuangan merupakan alat analisis

keuangan perusahaan untuk menilai kinerja

suatu perusahaan berdasarkan

perbandingan data keuangan yang terdapat

pada pos laporan keuangan (laporan posisi

keuangan, laporan laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain, dan laporan

arus kas).

 Analisis rasio dapat digunakan untuk

membimbing investor dan kreditur untuk

membuat keputusan atau pertimbangan

tentang pencapaian perusahaan dan

prospek di masa mendatang.



Analisis Rasio Keuangan



Analisis Rasio Keuangan



ANALISIS RASIO
• RASIO LIKUIDITAS

• RASIO SOLVABILITAS (LEVERAGE)

• RASIO AKTIVITAS

• RASIO PROFITABILITAS

• RASIO PASAR



1. Rasio Likuiditas

Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam

menjamin kewajiban-kewajiban lancarnya.

Rasio ini antara lain: rasio lancar (current

ratio), rasio cepat (quick ratio), dan rasio

kas (cash ratio).

2. Rasio Solvabilitas (Leverage)

Rasio ini digunakan untuk mengukur

tingkat pengelolaan sumber dana

perusahaan atau seberapa besar

perusahaan dibiayai oleh hutang.

Beberapa rasio ini antara lain: rasio total

hutang terhadap total aset (debt to asset

ratio), rasio total hutang terhadap modal

sendiri atau ekuitas (debt to equity ratio),

dan time interest earned ratio (TIER).



3. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam

mengelola aset-asetnya sehingga

memberikan aliran kas masuk bagi

perusahaan. Rasio ini antara lain: rasio

perputaran piutang, average collection

period, rasio perputaran persediaan,

rasio perputaran total aset, dan rasio

perputaran aset tetap.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan. Rasio ini antara lain: gross

profit margin, operating profit margin, net

profit margin, return on assets, dan return

on equity.



5. Rasio Pasar

Rasio ini memberikan petunjuk mengenai

apa yang dipikirkan investor atas kinerja

perusahaan di masa lalu serta prospek di

masa mendatang. Rasio ini antara lain:

Earnings Per Share (EPS), Price-to-

Earnings Ratio (PER), dan Price-to-Book

Value (PBV).
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ANALISIS DU PONT

• Menghubungkan tiga macam rasio

sekaligus yaitu ROA, Profit Margin, dan

Perputaran Aset.



SISTEM DU PONT

• Sistem Du Pont dirancang untuk menunjukkan

bagaimana marjin laba atas penjualan, rasio

perputaran aktiva, serta penggunaan utang

berinteraksi dalam menentukan tingkat

pengembalian atas ekuitas (ROE).

• Manajemen perusahaan bisa memakai sistem Du

Pont untuk menganalisis cara-cara untuk

memperbaiki kinerja perusahaan.



Contoh Bagan Du Pont



That’s all.
Any questions?


