
 

BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Reycom Documen Solusi merupakan perusahaan yang berkembang dan 

memiliki beberapa anak perusahaan yang menawarkan skala lebih khusus dalam 

solusi layanan dokumen, seperti bank statement, polis asuransi, direct mailing, 

billing statement kartu kredit, imaging, data capture, hingga contact center. 

Saat ini Reycom Document Solusi Group telah memiliki 8 kantor di berbagai 

kota besar di Indonesia dan cabang di negara-nega Asia Tenggara. Tentu, sesuai 

bidangnya, Customer dari RDS Group lebih banyak merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang asuransi, telekomunikasi, pembiayaan, dan perbankan penyedia 

kartu  kredit,  RDS  Group  juga  melayani  order  general  printing,  large  format 

hingga pembuatan photobook. 

Sebagai penyedia solusi manajemen dokumen yang menyeluruh PT RDS 

berusaha memberikan manfaat untuk membantu mengurangi beban biaya. Waktu 

dan tenaga pengelolaan dokumen yang umumnya dipenuhi dengan kegiatan 

administrasi. Solusi manajemen dokumen RDS Group memungkinkan klien untuk 

menjalankan bisnis secara efisien dan efektif . Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhka analisis ratio keuangan untuk dapat menggambarkan situasi masa lalu 

dan masa sekarang maupun gambaran kecendrungan situasi masa yang akan 

datang. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja perusahaan dari laporan 

 
keuangan  maka  perlu  dilakukan  analisis  laporan  keuangan.  Analisis  laporan 
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keuangan sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan, 

terutama dalam menghadapi ikim kompetensi yang semakin ketat. Dalam 

melakukan analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis setiap 

rasio keuangan yang ada. Secara umum terdapat empat rasio keuangan yaitu rasio 

likuiditas, rasio manajemen asset, rasio manajemen utang dan rasio profitabilitas. 

Analisis rasio keuangan dapat membantu pemilik, manajer, dan para 

pemakai laporan keuangan suatu organisasi serta dapat dipakai sebagai dasar 

penentu kebijakan bagi pemilik, direktur, manajer dan investor. Pada PT RDS 

analisis rasio keuangan ini dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data 

keuangannya lebih dalam untuk dapat menarik investor dari luar untuk 

kelangsungan perusahaannya. 

Pada umumnya perusahaan akan menganalisis kinerja keuangan dengan 

menggunakan analisis ratio keuangan untuk menjelaskan keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan dan dapat menunujukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan   serta   membantu   menggambarkan   kecenderungan   pola   perubahan 

tersebut yang pada gilirannya dapat menunjukkan analisis resiko dan peluang bagi 

perusahaan. Dari analisis ratio keuangan dapat menggambarkan situasi keuangan 

perusahaan  masa  lalu  dan  sekarang  maupun  gambaran  kecenderungan  situasi 

masa yang akan datang. 

Saat ini ada banyak hal yang dihadapi oleh PT Reycome Document Solusi 

pada beberapa cabang reycome document solusi. Pergolakan yang terjadi pada 

perusahaan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup semua perusahaan yang 

bersangkutan pada RDS termasuk dalam menganalisis laporan keuangan reycome
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document  solusi.  Pergolakan  yang  terjadi  pada  RDS  yaitu  penjualan  cabang 

menurun. Adapun data penjualan cabang PT. Reycom document solusi adalah: 

Tabel 1.1 

 
Data Penjualan Tahun 20162019 

 
tahun penjualan 

2016 Rp 1.550.000.000 

2017 Rp 1.200.000.000 

2018 Rp 780.000.000 

2019 Rp 480.000.000 

 

 
 

Berdasarkan table diatas data penjualan pada  Tahun 2016 sebesar Rp. 

 
1.550.000.000, pada Tahun 2017 pendapatan sebesar Rp. 1.200.000.000, pada 

 
Tahun  2018 pendapatan sebesar Rp. 780.000.000, dan ditahun 2019 sebesar Rp. 

 
480.000.000,  dapat  dilihat  bahwa  hasil  selisih  penjualan  dari  Tahun  2016  ke 

Tahun 2017 sebesar Rp. 350.000.000, dan hasil selisih penjualan dari Tahun 2017 

ke Tahun 2018 sebesar Rp. 420.000.000, dan hasil selisih penjualan dari tahun 

2018 ke tahun 2019 sebesar Rp.300.000.000. 

 
Karena adanya pergolakan ini menyebabkan kinerja keuangan perusahaan 

ini tidak stabil. Oleh karena itu perlu dilakukannya analisis kinerja keuangan PT. 

Reycome Document Solusi untuk mengetahui penyebab pergolakan yang terjadi 

pada perusahaan tersebut.
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Berdasarkan   uraian   diatas   maka   penulis   tertarik   untuk   melakukan 

penelitian yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pada PT. Reycome Document Solusi”. 

 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah diketahui rumusan masalah pada 

penelitian adalah: “Bagaimana kinerja keuangan perusahaan pada PT. Reycome 

Document Solusi?” 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan pada PT. Reycome Documen Solusi. 

 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi adalah: 

 
a. Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Universitas HKBP Nommensen Medan. 

b. Bagi PT. Reycom Document Solusi dapat memberikan kontribusi untuk 

menganalisis   kinerja   keuangan   perusahaan   dan   pertimbangan   dalam 

mengambil keputusan.
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c. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai 

laporan keuangan.



 

 
 

 

BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

 
 
 
 

2.1 Laporan Keuangan 

 
Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintahdan para penggunalaporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Salah satu ciri dari keuangan perusahaan adalah 

penggunaan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi 

sebagai salah satu sumber informasi yang dipergunakan untuk melakukan analisis 

dan keputusan keuangan. 

PSAK  No.1 tentang peyajian laporan keuangan ( revisi 2009)menyatakan 

laporan keuangan adalah suatu penyajian tersruktur dari posisi keuangan suatu 

entitas.  Jadi  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  informasi  yang  sangat 

penting dalam menilai perkembangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat 

digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, 

sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. 

Menurut  Adanan  :  “Laporan  keuangan  merupakan  struktur  paling 

atas dan merupakan tujuan akhir yang akan dicapai dalam praktik 

akuntansi”1
 

2.1.1   Manfaat laporan keuangan 

Laporan keuangan pada hakikatnya bersifat umum dalam arti pelaporan 

keuangan tersebut ditujukkan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan 
 

 
 
 

1 Adanan, “Teori Akuntansi”, Universitas HKBP Nommensen”, Medan, 2018, hal.35 
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yang berbeda sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil penghasilan 

ekonomi secara garis besar pihak-pihak yang berkepentingan dan eksistensi dalam 

suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu pihak internal dan 

pihak eksternal. Pihak internal adalah mereka yang belum bebas melihat data-data 

yang secara terperinci, biasanya dilakukan oleh manager yang merupakan “ Orang 

Dalam  ” orang  dapat  menggunakan  data keuangan  apapun  yang  ada didalam 

perusahaan  dan  hasil  analisisnya  sepenuhnya  untuk  kepentingan  perusahaan. 

Pihak  eksternal  adalah  pihak  lain  diluar    perusahaan  yang  tidak  berwenang 

melihat keuangan secara terperinci. 

1.   Pihak Internal yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan 

menjalankan manajemen perusahaan, pihak internal meliputi pemilik 

perusahaan, jajaran manajer, hingga karyawan perusahaan. 

2.   Pihak  eksternal  yaitu  pihal-  pihak  di  luar  perusahaan  tapi  memiliki 

hubungan dengan perusahaan , baik sebagai rekan kerja maupun pemilik 

saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan 

masyarakat. 

2.1.2  Karakteristik Kuantitatif Laporan Keuangan 

 
Informasi   keuangan   akan   bermanfaat   bila   memenuhi   karakteristik 

kuantitatif sebagai berikut : 

a.   Relevan 

 
Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam 

proses  pengambilan  keputusan.  Informasi  memiliki  kualitas  relevan  kalau
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dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

diperistiwa masa lalu. 

b.   Dapat di pahami 

 
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakainnya. Yang 

dimaksud ialah pemakai diasumsikan memili pengetahuan yang memadai 

tentang  aktifitas  ekonomi  dan  bisnis  akuntansi  serta  memiliki  kekampuan 

untuk mempelajari informasi dalam melaporkan keuangan. 

c.   Keandalan 

 
Informasi  juga  harus  andal,  informasin  memiliki  kualitas  andal  jika 

bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. 

d.   Dapat dibandingkan 

 
Informasi dalam laporan keuangan akan lenih berguna apabila dapat 

diperbandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. 

2.1.3    Sifat Laporan Keuangan 

 
Penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan 

itu sendiri. Dalam prakteknya sifat laporan keuangan dibuat : 

1.   Bersifat historis 

 
Bersifat historis artinya bahwa  laporan keuangan dibuat dan disusun dari 

data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang.  Misalnya laporan 

keuangan disusun berdasarkan data satu  atau dua atau beberapa tahun kebelakang 

( tahun atau periode sebelumnya )
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2.   Menyeluruh 

 
Bersifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. 

Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian- sebagian ( tidak lengkap) tidak 

akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Munawir (2014:6), sifat laporan keuangan adalah : 

1.   Fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat 

atas  dasar  fakta  dari  catatan  akuntansi,  seperti  jumlah  uang  kas 

tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah 

piutang,  persediaan  barang  dagangan,  hutang  maupun  aktiva  tetap 

yang dimiliki perusahaan. 

2.   Prinsip  –  prinsip  dan  kebiasaan-kebiasaan  dalam  akuntansi  berarti 

data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan – 

anggapan tertentu yang merupakan prinsip – prinsip akuntansi tidak 

lazim, hal ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan. 

3.   Pendapat   pribadi   dimaksud   kan   bahwa,   walaupun   pencatatan 

transaksi telah diatur pleh konveksi atau dalil – dalil dasar yang telah 

ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan. Namun 

penggunaan dari konveksi dan dalil – dalil dasar tersebut tergantung 

dari akuntan atau manajemen perusahaan yang besangkutan.2 
 

 
 

2.1.4  Jenis- Jenis Laporan Keuangan 

 
Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi, 

biasanya laporan keuangan wajib diberikan setiap periode tertentu. Laporan 

keuangan lengkap terdiri dari: 

2.1.4.1 Neraca ( Balance sheet ) 

Neraca atau laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu 

entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi 

keuangan entitas tersebut pada periode tersebut. 
 

 
2     Munawir,   Analisis   Laporan   Keuangan,   Cetakan   Ketiga   Belas   :   LIBERTY 

YOGYAKARTA, Jakarta, 2014, Hal. 16



10  
 
 
 
 
 

 

Menurut Amran Manurung dan haomoan Sihombing : 

 
“Neraca (balance sheet) merupakan informasi yang menggambarkan 
kondisi dan situasi current usset, non current usset, liabilities dan 
shareholders aquality serta berbagai item lainnya termasuk disana, 
untuk selanjutnya informasi tersebut dijadikan sebagai alat untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan ( decision making )”3

 

 
Neraca atau laporan keuangan yang memeberikan informasi mengenai 

posisi  keuangan  pada  saat  tertentu,  neraca    mempunyai  tiga  unsur  laporan 

keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas. 

1.   Aktiva 

 
Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai  perusahaan dapat di sub- 

klasifikasikan menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu : 

a.   Aktiva lancar 

 
Aktiva lancar yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang ( siklus operasi normal ) misalnya 

kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. 

b.   Investasi jangka panjang 

 
Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal yang biasa dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai 

perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi 

saham, investasi obligasi. 

c.   Aktiva tetap 

Aktiva   tetap   yaitu   aktiva   yang   memiliki   substansi   (wujud)   fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan ( tidak dimaksudkan untuk dijual ) 
 

 
3    Amran  Manurung  dan   Halomoan  sihombing,   Analisis  Laporan  Keuangan  : 

Universitas HKBP Nommensen Medan, 2018. Hal.35
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dalam memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi, 

aktiva ini antara lain tanah, gedung, kendaraan, dan mesin serta peralatan. 

d.   Aktiva tidak berwujud 

 
Aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang tidak mempunyai substansi fisik 

dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang memberikan manfaat ekonomi 

bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Termasuk dalam 

sub-klasifikasi aktiva. 

e.   Aktiva Lain-lain 

 
Aktiva lain-lain yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan kedalam empat 

sub-klasifikasi aktiva tersebut, misalnya beban ditangguhkan, piutang kepada 

direksi, deposito, pinjaman karyawan. 

2.   Kewajiban (Hutang) 

 
Kewajiban adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus 

dilakukan pada  masa datang pada pihak lain. Kewajiban yang merupakan hutang 

perusahaan masa kini dapat disub-klasifikasi lebih lanjut menjadi tiga sub- 

klasifikasi, yaitu : 

a.   Kewajiban lancar 

 
Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan ( yang memiliki manfaat 

ekonomi) dalam rangka waktu satu tahun atau kurang. Termasuk dalam kategori 

kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji dan upah, utang 

pajak dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar.
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b.   Kewajiban jangka panjang 
 

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan menyebabkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang 

mewakili manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Termasuk 

kategori kewajiban ini misalnya utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank 

kredit investasi. 

c.   Kewajiban lain-lain 
 

Kewajiban  lain  –  lain  yaitu  kewajiban  yang  tidak  dapat  dikategorikan 

salah satu sub-klasifikasi, misalnya utang kepada para pemegang saham. 

3.   Ekuitas (Modal) 
 

Ekuitas merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yang merupakan 

selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas ini dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu : 

a.   Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik 
 

Misalnya modal saham (termasuk agio saham bila ada) 
 

b.   Ekuitas yang berasal dari hasil operasi 
 

Yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk 

deviden (ditahan). 

2.1.4.2 Modal 
 

Menurut Bantu dan Halomoan : 
 

“Modal adalah hak residual para pemilik perusahaan atau aktiva yang 
ditanamkan kedalam perusahaan   setelah dikurangi dengan semua 
kewajiban, modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha yang 
ditahan”4

 
 

 
 

4  Bantu dan Halomoan, Pengantar Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 

2018. Hal. 28
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Laporan  laba  rugi  mengukur  kinerja  keuangan  perusahaan  pada  satu 

periode tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur 

keberhasilan perasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. 

Menurut Pirmatua :“ Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang 

memberikan informasi keinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam 

jangka waktu tertentu”5
 

 
 

2.2    Analisis Laporan Keuangan 

 
2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 
Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Analisis adalah memecahkan atau mengurangi sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil. Analisis laporan keuangan melibatkan penggunaan laporan 

keuangan, terutama Neraca atau Laba Rugi, karena pada laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai satu perusahaan. Analisis laporan keuangan 

meliputi penelahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk 

mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan 

peusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan 

mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan dan keuangan bagaimana 

perubahan unsur-unsur dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah 

perkembangannya. 

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi 

 
yang  dikandungan  suatu  laporan  keuangan,  sebagaimana  diketahui  laporan 

 
 

 
Hal.20 

5  Pirmatua, Pelaporan dan Laporan Keuangan : GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2014.
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keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perubahan. 

Jika informasi ini disajikan dengan benar, Informasi tersebut berguna bagi siapa 

sajauntuk mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. 

Untuk  menganalisis laporan maka diperlukan penguasaan terhadap : 

 
1.   Cara menyusun laporan keuangan itu ( proses akuntansi ) 

 
2.   Konsep, sifat, karakterisik laporan keuangan laporan atau akuntansi 

 
3.   Teknik analisisnya 

 
4.   Segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik 

international dan nasional. 

Menurut Pirmatua : 

 
“Dikatakan dalam bukunya Analisis laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan kebutuhan pengguna. Ada empat tipe atau cara 

untuk melakukan analisis laporan keuangan, yaitu : 

1.   Analisis komparatif 

2.   Analisis Komposisi 

3.   Analisis rasio 
4.   Analisis trend6

 

 
Menurut Harahap, mengungkapkan : 

 
“Dalam analisis laporan keuangan perincian jumlah sen biasanya 
dihilangkan sedangkan jumlah rupiah dapat dibulatkan dalam ribuan 
atau jutaan, pembulatan data keuangan dan hasil usaha atau operasi 
dalam ribuan atau jutaan rupiah tidak akan mempengaruhi dalam 
perhitungan rasio”7

 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan 

“lapran keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan 

serta menjelaskan suatu hubungan antara bagian-bagian yang ada didalamnnya 

 
Hal. 34. 

6  Pirmatua,2006, Analisis Laporan Keuangan, Edisi pertama: Ekuilibra, Yogyakarta, 

 
7  Harahap, Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada

PT. Hanjaya Mandalas tbk. Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2013, Hal. 
619-628.
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untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan 

laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. 

2.2.2 Tujuan Analisis Keuangan 

 
Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan 

apa yang diinginkan atau yang diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan 

adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil 

yang ingin tercapai. 

Laporan keuangan   merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangab dan hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan,  dengan  menganalisis  laporan  keuangan  maka  perusahaan  dapat 

melihat peningkatan laba yang terjadi di dalam suatu perusahaan. 

Pada dasarnya setiap kegiatan manajemen memiliki tujuan untuk 

mendapatkan sesuatu. Begitu pula dengan analisis keuangan, berikut ini berbagai 

tujuan dari analisis keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

Secara umum tujuan analisis laporan keuangan menurut kasmir (2014:68) 

 
adalah sebagai berikut : 

 
1.   Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam kasus periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3.   Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
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4. Untuk memenuhi langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5.   Untuk melakukan penilaian kinerja menejemen kedepan apakah perlu 

penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6.   Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil kinerja yang dicapai. 

2.2.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 
Menurut Munawir : 

“Menyatakan bahwa sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan, 

analisa dan interpretasi, penganalisa harus mempelajari atau 

mereview secara menyeluruh dan kalau dianggap perlu diadakan 

penyusunan kembali (reconstructio) dari data-data sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku dan tujuan analisa”. 

 
Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan 

keuangan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.   Memahami   latar   belakang   data   keuangan   perusahaan,   mencakup 

pemahaman tentang bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang dianut dan 

diterapkan oleh perusahaan. 

2.   Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mencakup 

informasi mengenai tren atau kecenderungan industri dimana perusahaan 

beroperasi seperti perubahan teknologi, perubahan selera konsumen dan 

perubahan factor-faktor ekonomi. 

3. Mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh, 

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah jelas
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dalam menggambarkan data keuangan yang relavan dan sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. 

4.   Menganalisis laporan keuangan, guna berbagai metodedan teknik analisis 

yang ada dapat menganalis laporan keuangan dan menginterprestasikan 

hasil analisis tersebut. 

 

 
 

2.3    Kinerja Keuangan 

 
2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 
Kinerja  keuangan  merupakan  usaha  yang  dilakukan  setiap  perusahan 

dalam   mengukur   dan   menilai   setiap   keberhasilan   yang   dicapai   dalam 

menghasilkan laba, sehingga perusaahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, 

dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan 

dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang 

dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektifitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. 

Menurut Henri Tannady pengertian kinerja : 

 
“Hasil   kerja   secara   kualitas   dan   kuantitas   yang   dicapai   seseorang 

karyawan atau suatu departemen atau suatu organisasi dalam melaksanakan tugas 

dan targetnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam 

suatu periode tertentu”.
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2.3.2 Tujuan Penilitian Kinerja 

 
Penilaian kinerja seringkali didasarkan pada laporan keuangan. Sehingga 

laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu 

dan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi. Data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data 

tersebut   dianalisis   lebih   lanjut   sehingga   diperoleh   data   yang   akan   dapat 

mendukung keputusan yang akan diambil. 

Tujuan dari penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 

 
1.   Mengetahui tingkat likuiditas 

 
Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

2.   Mengetahui tingkat solvabilitas 

 
Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3.    Mengetahui tingkat rentabilitas 

 
Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4.    Mengetahui tingkat stabilitas 

 
Stabilitas   menunjukkan   kemampuan   perusahaan   untuk   melakukan 

usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya serta membayar 

beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya.
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2.4    Analisis Rasio Keuangan 

 
Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat 

analisa   yang   digunakan   olah   perusahaan   untuk   menilai   kinerja   keuangan 

berdasarkan  data  perbandingan  masing-masing  pos  yang  terdapat  dilaporan 

keuangan seperti laporan neraca, rugi/laba, dan arus kas dalam periode tertentu. 

Tujuan utama analisis laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut : 

1.   Sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan 

posisi keuangan dimasa yang akan datang. 

2.   Mereview  kondisi  perusahaan  saat  ini,  permasalahan  dalam  menejemen, 

operasional maupun keuangan. 

3.   Alat ukur untuk melakukan efesiensi disemua departemen perusahaan. 

 
2.4.1 Profitabilitas 

 
Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Keefektifan menejemen 

dalam menggunakan baik total aktiva maupun aktiva bersih. Adapun macam rasio 

profitabilitas meliputi 3 rasio yaitu : 

1.   Rasio Profit Margin 

 
Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

pada tingkat penjualan, hubungan antara laba bersih setelah pajak dan penjualan 

bersih menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengemudikan perusahaan 

secara cukup berhasil setidaknya hanya memulihkan harga pesediaan pokok atas 

jasa, beban operasional termasuk penyusutan, dan biaya bunga pinjaman, tetapi 

juga  untuk  menyisakan  margin  tertentu  sebagai  konpensasi  yang  wajar  bagi
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pemilik yang telah menyediakan modalnya dengan suatu resiko. Rasio laba bersih 

terhadap penjualan atau total pendapatan pada dasarnya mencerminkan efektivitas 

biaya atau harga dari kegiatan perusahaan seperti yang akan kita perlihatkan nanti, 

rasio yang lebih penting untuk tujuan ini adalah hubungan antara laba dengan 

modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. 

������ ������ = 

���� �����ℎ penjualan

 

 
 
 

2.   Rasio Pengembalian Total Aktiva 

 
Bentuk paling mudah dari analisa rasio profitabilitas adalah 

menghubungkan laba bersih atau pendapatan bersih dengan total aktiva neraca 

bersih yaitu total aktiva dikurang utang lancar yang ekuivalen dengan sumber 

daya jangka panjang dengan neraca, juga boleh digunakan untuk mengingat 

argumentasi yang disebut dimuka bahwa utang operasi pada dasarnya tersedia 

untuk mendukung disebut kapitalisasi perusahaan yang menyajikan bagian total 

aktiva yang didukung oleh ekuiditas dan utang jangka panjang. 

Return On Asset = 
���� �����ℎ

 
Total Asset

 

3.   Rasio Pengembalian modal sendiri 

Rasio ini mengukur hasil pengembalian atas investasi pemilik modal 

adalah hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersih atau 

aktiva bersih dimana aktiva bersih yaitu total aktiva dikurangi aktiva lancar. 

������ �� ������� =

 

���� �����ℎ
 

Modal Sendiri
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Menurut Abdul dan Darsono : “Profitabilitas adalah kemampuan menejemen 

untuk memperoleh laba. Laba terdiri laba kotor, laba operasional, dan laba 

bersih”.8 

2.4.2 Rasio Solvabilitas 

 
Solvabilitas kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

perusahaan yang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, baik 

perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan dilikuiditas. 

1.   Rasio modal sendiri dengan total aktiva 

 
Rasio ini secara sederhana hanya membandingkan modal sendiri dengan 

total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

pentingnya dari sumber model pinjaman dan tingkat keamanan yang 

dimiliki  oleh  kreditur.  Semakin  tinggi  rasio  ini  berarti  semakin  kecil 

jumlah pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

����� = 
Modal sendiri

 
Total aktiva

 

2.   Rasio modal sendiri dengan total aktiva 

 
Jika rasio lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi total aktiva tetap 

dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pihak perusahaan 

dan sebagian dari aktiva lancar juga dibiayai oleh pemilik perusahaan. 

Sebaiknya, kalau rasio dibawah 100%berarti sbagian aktiva tetap dibiayai 

oleh  modal  pinjaman  jangka  pendek  atau  jangka  panjang,  sedangkan 

aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjam. 
 

 
 

 
187 

8  Abdul dan Darsono, Manajemen Strategis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, Hal.
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����� = 
Modal sendiri

 
Aktiva tetap

 

3.   Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang 

 
Rasio ini digunakan untuk mengukur mengenai tingkat keamanan yang 

dimiliki pleh kreditur dalam jangka panjang. Disamping itu juga 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru 

dengan jaminan aktiva tetap. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar 

jaminan dan kreditur dalam jangka panjang semakin aman atau terjamin 

dan semakin besar kemampuan peusahaan unutk mencari pinjaman. 

����� = 
Aktiva tetap

 
����� ������ �������

 

 
 

2.4.3 Rasio Likuiditas 

 
Rasio Lkuiditas adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. 

Rasio likuiditas mempunyai tujuan untuk melakukan uji kecukupan dana. 

Rumus-rumus Likuiditas : 

 
1.   Current Ratio 

 
Current Rasio adalah rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara aktiva 

lancar dengan utang lancar atau utang jangka pendek. Current rasio yang 

baik dan memuaskan perusahaan sebesar 200% artinya bahwa setiap utang 

lancar Rp. 1 akan dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 0,9 sehingga 

perusahaan disebut keadaan likuid. Semakin besarnya perbandingan antara 

aktiva lancar dan hutang lancar maka semakin tinggi pula kemampuan
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perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Artinya aktiva 

 
lancar harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang lancar. 

������� ����� =

 
2.   Quick Ratio 

������ ������
 

����� ������

 

� 100%

 

Quick Ratio adalah rasio hasil perbandingan antarakas dan aktiva lancar 

dengan utang lancar dan utang jangka pendek yang termasuk dalam quick 

asset meliputi piutang-piutang dan surat berharga. Quick rasio disebut juga 

acid test rasio (rasio uji cair). Jika quick ratio sebesar 100% dipandang 

sudah  menunjukkan  baiknya  kondisi  keuangan  jangka  pendek  suatu 

perusahaan.

����� ����� = 
��� + ����� �����

 
����� ������ 

� 100%

 

 

3.   Cash Ratio 

Cash Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan utang kas dan surat berharga yang 

mudah diperdagang kan, yang tersedia didalam perusahaan. Ukuran 

demikian akan memeberikan suatu gambaran yang lebih baik mengenai 

likuiditas suatu perusahaan oleh karena dapat diketahui berapa uang kas 

yang tersedia dan surat berharga untuk menjamin setiap rupiah kewajiban 

jangka pendek. 
 

Cash ratio = 
 �� − ��� ��  ���ℎ�� "  �  

� 100% 
�����" ������

 

4.   Receivable turnover 

 
Untuk penjualan kredit  dapat dilakukan secara keseluruhan volume 

penjualan atau hanya sebagai penjualan kredit dan sebagian lagi 

dibayarkan secara runai. Pada umumnya penjualan kredit secara total
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maupun secara sebagian akan mempengaruhi langsung besar kecilnya 

angsuran  yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  kepada  penjual  setiap 

periodenya. 

���������� ������� =
 

5.   Inventory Turnover 

��������� ������ �����ℎ
 

���� − ���� �������

 

Tingkat perputaran persediaan (inventory turnover) memberikan 

gambaran beberapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali 

setiap periode akuntansi. Untuk mengetahui tingkat perputaran persediaan 

barang ada dua cara perhitungan : 

a.   Membandingkan antara penjualan bersih dengan rat-rata pesediaan. 

 
Jadi tumus tingkat perputaran persediaan sebagai berikut : 

���������� ����������   = 
Penjualan bersih

 
Rata − rata persediaan

 
 
 
 

Rata-rata persediaan barang disimpan =

 
Persediaan awal+persediaan akhir

 
2 

 

b.   Membandingkan harga pokok dengan rata-rata persediaan. Jadi rumus 

 
tingkat perputaran persediaan sebagai berikut : 

���������� ����������  = 
Harga pokok penjualan

 
Rataa − rata persediaan

 
 
 
 

2.5 Peneliti Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu mengenai analisis rasio keuangan yang berpegaruh 

terhadap kinerja perusahaan yang pernah dilakukan sebelumya oleh Novita Sari
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Br  Ginting  dengan  profram  studi  Akuntansi  Universitas  HKBP  Nommensen 

Medan 2020 dengan Judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Siti 

Hajar Medan. Berdasarkan rasio keuangan dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesehatan atau kinerja Rumah Sakit Siti Hajar Medan melalui rasio 

keuangan, sama hal nya dengan penelitian sekarang ini peneliti melakukan 

penelitian di perusahaan di PT. Reycom Document Solusi dengan judul Analisis 

Kinerja Keuangan Pada PT. Reycom Document Solusi dimana saya juga 

menggunakan rasio keuangan dengan tujuan penelitian ingin mengetahui kinerja 

keuangan Rumah Sakit tersebut dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat 

perbandingan. 

2.5.1 Review Penelitian Terdahulu 

 
Tabel 2.1 

 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Penelitian 
 

dan Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Novita Sari Br 
 

Ginting, 2020 

Analisis Kinerja Keuangan 
 

Pada Rumah Sakit Siti 
 

Hajar Medan 

Dilihat dari rasio 
 

keuangan kinerja 

keuangan Rumah Sakit 

Siti Hajar Medan Dalam 

kondisi Baik, tetapi rasio 

profitabilitasnya tidak 

baik karena berada 

dibawah standar rasio. 

2. Desmayenti, 
 

2012 

Analisis Kinerja Keuangan 
 

Pada PT. Hero 
 

Supermarket Tbk 

Dilihat dari rasio 
 

likuiditas PT. Hero 

Supermarket Tbk 

menunjukkan bahwa 
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   perusahaan tidak likuid, 

 

namun dari hasil 

solfabilitas menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak 

solvable, dari sudut 

profitabilitasnya 

menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu 

mendapatkan profit yang 

baik 



 

 
 

 

BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 
Objek penelitian dalam study kasus ini adalah laporan keuangannya seperti 

laba rugi (income statement), neraca (balance sheet), laporan arus khas (cash flow 

statement) dan catatan atas laporan keuangan di PT. Reycom Document Solusi 

Medan. 

 

 
 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 
3.2.1 Jenis Data 

 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

 
1.   Data Kuantitatif yaitu data yang merupakan kumpulan dari data-data angka 

seperti neraca dan laba rugi. 

Menurut Sugiono: “Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode yang melandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan peneliti 

pada populasi dan sampel tertentu”9
 

 
 

3.2.2 Sumber Data 

 
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

1.   Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada 

karyawan PT. Reycom Document Solusi bagian keuangan. 
 
 
 
 
 

 
Hal. 8. 

9  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif: ALFABETA BANDUNG, 2018,
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2.   Data sekunder, data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah 

diolah sehingga lebih kompertif jika digunakan oleh pihak yang 

berkepentingan. Data tersebut berupa data yang tertulis yaitu dokumen- 

dokumen yang meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi PT. Reycome 

Document Solusi. 

Menurut Jadongan: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain).”10
 

 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka metode yang digunakan adalah: 

1.   Interview, yaitu dengan menggunakan wawancara dengan pemimpin bagian 

administrasi,   dan   beberapa  espenden   terkait   penelitian.   Dalam   hal   ini 

penelitian melakukan riset di PT. Reycome Document Solusi tersebut tentang 

bagaimana  keadaan  PT.  Reycome  Document  Solusi  dari  tahun  ketahun 

tentang peningkatannya atau sebaliknya. 

2. Dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian terhadap laporan kegiatan 

operasional PT. Reycome Document Solusi tersebut struktur organisasi dan 

operasional  juga  pendokumentasian  data  keuangan  agar  dapat  melakukan 

penelitian ini. 
 
 
 
 

 
10   Jadongan Sijabat, Metode Penelitian Akutansi: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP 

Nommensen,2014,Hal. 82.
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3.4    Metode Analisis 

 
Metode Analisis merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. 

Menurut Kasmir  (2017:69) dalam  praktiknya terdapat  dua macam  metode 

analisis laporan keungan yang bisa dipakai, yaitu sebagai berikut: 

1.   Analisa  vertikal  merupakan  analisis  yang  dilakukan  terhadap  hanya  satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, 

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja 

dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. 

2.   Analisa     horizontal     merupakan     analisis     yang     dilakukan     dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis 

ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu keperiode lain. 

Analisa vertikal dan horizontal dalam penelitian ini dilakukan terhadap data 

keuangan perusahaan tahun 2017-2019. 

 
Teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis rasio. Jenis-jenis analisis rasio adalah sebagai berikut : 

1.   Profitabilitas 

 
Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Keefektifan manjemen dalam 

menggunakan baik total aktiva maupun aktiva bersih. Adapun macam rasio 

profitabilitas meliputi tiga rasio yaitu: 

������ ������ = 
 Laba  Bers ih  

Penjualan 

������ ��   ����� = 
 Laba   bers  ih

 
Total asset
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������ ��  ����� = 
    Laba  bers  ih   
Modal Sendiri 

 

Tabel 3.1 
 

Standar Industri Rasio Profabilitas 
 

Jenis rasio Standar 

a.   Net profit margin 20% 

b.   Return On equity 40% 

c.   Return On investment 30% 

Sumber: Kasmir (2017/2018) 

 
a.   Standar industri rasio profitabilitas menurut kasmir dengan jenis rasio Net 

profit margin dengan standar 20% 

b.   Standar industri rasio profitabilitas dengan jenis rasio Return On equity 

dengan standar 40% 

c.   Standar  industry   rasio   profitabilitas   dengan   jenis   rasio   Return   On 

investment dengan standar 30% 

2.   Rasio Solfabilitas 

 
Solfabiitas kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

perusahaan yang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang baik 

perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan dilikuidasi. 

Rumus-rumus solfabilitas: 

 
a.   Rasio modal sendiri dengan total aktiva 

����� = 
 Mo dal  s en diri

 
Total Aktiva 

 

b.   Rasio modal sendiri dengan aktiva tetap 

����� = 
 Mo dal  s en diri

 
Aktiva tetap
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c.   Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang 

 
����� = 

         Mo dal  s en diri   
Utang jangka panjang 

 

 
 
 

Tabel 3.2 

 
Standar Industri Rasio Solvabilitas 

 
Jenis rasio Standar 

a.   Rasio modal sendiri dengan total aktiva 35% 

b.   Rasio modal sendiri dengan aktiva tetap 90% 

c.   Rasio  aktiva  tetap  dengan  utang  jangka 

 
panjang 

10 kali 

Sumber: Kasmir (2017:164) 
 

 
a.   Standar industri  rasio solvabilitas menurut kasmir dengan jenis rasio yaitu 

 
Rasio modal sendiri dengan total aktiva standarny adalah 35% 

 
b.   Standar industri rasio solvabilitas dengan jenis rasio yaitu rasio modal 

sendiri dengan aktiva tetap standarnya adalah 90% 

c.   Standar industri rasio solvabilitas dengan jenis rasio yaitu rasio aktiva 

tetap dengan utang jangka panjang standarnya adalah 10 kali. 

3.   Rasio likuiditas 

 
Rasio likuiditas adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan   dalam   memenuhi   kewajiban-kewajiban   jangka   pendek.   Rasio 

likuiditas mempunyai tujuan untuk melakukan uji kecukupan dana.
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Rumus-rumus likuiditas: 

 
1.   Current Ratio 

Curren ratio = 
 �� ���� ������   

� 100% 
����" ������ 

 

2.   Quick Ratio 

Quick ratio = 
 ���  − � ���� �����  

� 100% 
����" ������ 

 

3.   Cash Ratio 

Cash Ratio = 
    ��� + ����     

� 100% 
����" ������ 

 
 

 

Tabel 3.3 
 

Standar Rasio Likuiditas 
 

Jenis rasio Standar 

a.   Current ratio (rasio lancar) 2 kali 

b.   Quick Ratio (rasio cepat) 1,5 kali 

c.   Cash Ratio (rasio kas) 50% 

Sumber : Kasmir (2008:143) 
 

 

a.   Standar rasio likuiditas menurut kasmir dengan jenis rasio Current ratio 

 
(rasio lancar) dengan standar 2 kali. 

 
b.   Standar rasio likuiditas dengan jenis Quick Ratio (rasio cepat) dengan 

standar 1,5 kali. 

c.   Standar rasio likuiditas Cash Ratio (rasio kas) dengan standar 50 %. 


