
   Interaction 

Click the Interaction button to edit this object 



ANALISIS KINERJA 
KEUANGAN 



ANALISA LAPORAN KEUANGAN 

Analisa laporan keuangan merupakan proses 
yang penuh pertimbangan dalam rangka 

membantu mengevalusi posisi keuangan dan 
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang 

dan masa lalu, dengan tujuan untuk 
menentukan estimasi dan prediksi yang 
paling mungkin mengenai kondisi dan 

kinerja perusahaan pada masa mendatang.  



ARTI ANALISA LAPORAN 
KEUANGAN 

Bagi pihak 
manajemen: untuk 

mengevaluasi 
kinerja 

perusahaan, 
kompensasi, 

pengembangan 
karier  

Bagi pemegang 
saham: untuk 

mengetahui kinerja 
perusahaan, 
pendapatan, 
keamanan 
investasi.  

Bagi kreditor: 
untuk mengetahui 

kemampuan 
perusahaan 

melunasi utang 
beserta bunganya.  

Bagi pemerintah: 
pajak, persetujuan 
untuk go public.  

Bagi karyawan: 
Penghasilan yang 
memadai, kualitas 
hidup, keamanan 

kerja  



MACAM LAPORAN KEUANGAN 



JENIS ANALISA RATIO 
KEUANGAN 



RASIO LIKUIDITAS 



RASIO LIKUIDITAS 



RASIO LIKUIDITAS 





RASIO SOLVABILITAS 

Total Asets to Total Debt Ratio/ 
Debt Ratio. Rasio ini merupakan 
perbandingan antara total hutang 

dengan total aktiva. Sehingga rasio 
ini menunjukkan sejauh mana 

hutang dapat ditutupi oleh aktiva.  

Debt ratio = Total hutang / total 
aktiva 



RASIO SOLVABILITAS 

Times Interest Earned. Time 
interest earned merupakan 

perbandinganantara laba bersih 
sebelum bunga dan pajak dengan 

beban bunga dan merupakan rasio 
yang mencerminkan besarnya 

jaminan keuangan untuk 
membayar bunga utang jangka 

panjang. 

Time interest earned = laba bersih 
sebelum bunga & pajak / beban 

bunga 



RASIO PROFITABILITAS 

Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor). Gross 
profit margin merupakan rasio yang mengukur 
efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 
produksinya, mengindikasikan kemampuan 
perusahaan untuk berproduksi secara efisien 

GPM = Penjualan – Harga pokok penjualan / 
penjualan 



RASIO PROFITABILITAS 

Net Profit Margin (Margin Laba 
Bersih). Rasio ini mengukur laba bersih 

setelah pajak terhadap penjualan. 
Semakin tinggi Net profit margin 

semakin baik operasi suatu perusahaan. 

NPM = Laba bersih setelah pajak / 
penjualan 



RASIO PROFITABILITAS 

Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic 
earning power. Rentabilitas ekonomi merupakan 
perbandingan laba sebelum pajak terhadap total 
asset.  

Rentabilitas ekonomi = laba bersih sebelum 
pajak /total aktiva 



RASIO PROFITABILITAS 



RASIO PROFITABILITAS 

Return on equity. Return on 
equity merupakan 

perbandingan antara laba 
bersih sesudah pajak dengan 

total ekuitas 

ROE = Laba bersih setelah 
pajak / ekuitas 



   Quiz 

Click the Quiz button to edit this object 


