
 

 

BAB III METODE 

PENELITIAN 

 

 
 

3.1  OBYEK  PENELITIA N 

 
Penelitian  yang akan dilakukan pada tahun 2016 di Surabaya dimana CV. 

Hidup  Baru  menjadi  salah  satu  obyek  penelitian.  Lokasi  CV. Hidup  Baru  ini 

berada  di  JI.  Gading  Pantai,  Surabaya  yang  bergerak  dibidang  industri  tekstil. 

Objek dari penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian dalam 

skripsi ini adalah analisa rasio keuangan terhadap  laporan keuangan  CV. Hidup 

Baru dalam menentukan kebijakan pemberian kredit oleh PT.Bank Maspion 

Indonesia Tbk di Surabaya. 

3.2 PENDEKA TAN PENELITIAN  DAN SOMB ER DATA 

 
3.2.1    Pendekatan Peoelitiao 

 

 
Pendekatan  penelitian yang dilakukan adalah pendekatan secara deskriptif 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini tanpa hipotesis yang berarti tidak 

membuktikan  suatu  hipotesis, tetapi membahas  secara mendalam tentang  suatu 

masalah dalam bentuk rancangan studi kasus tentang suatu analisa rasio keuangan 

dalam mempertimbangkan  pemberian kredit bagi calon debitur bank. 

 
 
 

3.2.2     Sumber Data 
 

 
Data   yang  berupa   kualitatif  yang  diperoleh   oleh  PT.Bank  Maspion 

Indonesia  Tok  Kantor  Pusat  Operasional  Surabaya,  misalnya  sejarah  singkat, 

struktur organisasi, job description,  tujuan pendirian, kebijakan pemberian kredit 

dan prosedur  analisa  kredit  di  PT.  Bank  Maspion  Indonesia  Tbk.  Selain  data 
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kualitatif ada j uga data kuantitaif yang berupa angka atau dalam bentuk laporan 

keuangan CV.  Hidup Baru. 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, antara lain : 

I.   Data Primer 

 
Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari  objek  penelitian.  Data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui 

observasi dan  interview pada bank yang menjadi  objek penelitian  misalnya 

sejarah  singkat  PT. Bank  Maspion  Indonesia  Tok,  struktur  organisasi  PT. 

Bank Maspion Indonesia Tok, tujuan pendirian PT. Bank Maspion Indonesia 

Tok,  kebijakan  pemberian  kredit  di   PT.  Bank  Maspion  Indonesia  Tbk, 

prosedur  analisa  kredit  di  PT. Bank  Maspion  Indonesia  Tbk,  Neraca  CV. 

Hidup Baru, tahun 2014, 2015, periode Juni 2016 dan Laporan Laba Rugi CV. 

Hidup Baru tahun 2014, 2015, periode Juni 2016. 

2.   Data Sekunder 

 
Data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti 

secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh 

pihak  lain).  Data  sekunder  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan 

historis    yang    telah    tersusun    dalam    arsip    ( data    dokumenter)    yang 

dipublikasikan  dan yang tidak dipublikasikan.  Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data olahan dari instansi yang bersangkutan  dan 

data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari 

literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
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3.3 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
 

Pada penelitian ini penulis mengambil  sampel data dengan cara sampling 

sistematik dimana penelitian diambil dengan menggunakan  data secara berurutan 

agar hasil  penelitian  dapat relevan. Beberapa  sampel data yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah neraca dan laporan laba rugi CV.Hidup Baru pada tahun 

2015, 2014, 2013. 
 
 
 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 
Pada pembahasan  ini  penulis menggunakan  data yang ada hubungannya 

dengan  permasalahan  yang  ada  agar  pembahasan   ini dapat  relevan.  Beberapa 

teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

I .           Studi Kepustakaan 

 
Yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku literature yang 

berhubungan   dengan   penelitian   yang  dilaksanak:an   dan  materi  yang 

diperoleh selama kuliah. 

2.    Studi Lapangan 

 
Yaitu  metode  pengumpulan   data  dengan  cara  mengadakan  penelitian 

secara langsung ke objek penelitian. 

a.    Observasi 

 
Adalah teknik pengumpuJan data dengan mengamati  secara langsung 

pada   keadaan   yang   sebenamya   pada   bank   yang   menjadi   objek 

penelitian terutama terhadap hal-hal yang akan diteliti.
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b.   Interview 

 
Adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan 

pimpinan dan karyawan bank yang menjadi objek penelitian. 

c.    Dokumentasi 

 
Adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  mencatat  data  dan 

dokumen-dokumen pada objek penelitian. 

 

 
 

3.5 SATUAN KAJIAN 

 
Analisis Rasio Keuangan atau Financial Ratio adalah merupakan suatu 

alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan 

berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan 

keuangan seperti  Laporan Neraca,  Rugi / Laba,  dan Arus Kas dalam  periode 

tertentu. 

Didalam  menentukan kebijakan  pemberian kredit kepada calon debitur, 

haruslah diperhatikan beberapa faktor antara lain : 

 
1.  Faktor Penting dalam Kebijakan Kredit 

 
 

a. Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat 

b. Kebijakan perkreditan yangjelas 

c.  Kebijakan  perkreditan  berperan  sebagai  panduan  dalam  pelaksanaan 

semua kegiatan perkreditan bank. 

 
d.    Kebijakan    perkreditan   harus   berpedoman   pada   ketentuan   yang 

ditetapkan Bank Indonesia.
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e.  Ketentuan   kebijakan   perkreditan   harus  mampu  mengawasi   portofolio 

kredit   secara   keseluruhan    dan   menetapkan    standar   dalam   proses 

pemberian     kredit     serta     memiliki     standar     yang     mengandung 

pengawasan  internal pada tahapan  perkreditan. 

 
f. Kebijakan perkreditan  wajib diteliti  kembali  apakah  telah  tercakup  dan 

sesuai dengan pedoman. 

 
g.  Kebijakan  perkreditan   menjadi   acuan   dalam   pedoman   pelaksanaan 

kredit. 

 
h. Bank wajib menyampaikan kebijakan  kredit dan wajib mendaoatkan 

persetujuan  dewan komisaris. 

 
1.      Bank   Indonesia    memantau,    mengawasi,    dan   menilai   pelaksanaan 

kebijakan  perkreditan  bank tersebut. 

 
2. Prinsip Kehati-hatian  dalam Perkreditan,  dalam perkreditan  harus : 

 

 
a. Kebijakan pokok perkreditan 

 

 
b. Kebijakan  bank dalam pemberian kredit 

 

 
c. Pencantuman  sektor ekonomi, pasar, dan nasabah yang dinilai bank 

mengandung  risiko yang tinggi 

 
d. Pencantuman kredit yang perlu dihindari  bank 

 

 
e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian  kualitas kredit 

 

 
f. Pencantuman  pernyataan  bahwa pejabat kredit harus jujur dll.
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3.6 TEKNIK ANALISA DATA 

 
Teknik  analisa  data  yang digunakan  dengan  berlandaskan  teori  yang  ada 

dan   keadaan   di   dalam   objek   penelitian,   maka   teknik   analisa   data  yang 

dipergunakan  merupakan  teknik  analisa  deskriptif dengan  pendekatan 

kuantitatif.  Adapun teknik analisa data yang dipergubakan  adalah: 

1.     Analisa Rasio Likuiditas  yang terdiri dari: 

 
a.    Current Ratio 

b.    Quick Ratio 

2.    Leverage  Ratio yang terdiri dari  : 

 
a.    Debt to Equity Ratio 

b.    Debt Asset Ratio 

c.    Times Interest Earned 

 
3.    Rasio Aktivitas  yang terdiri dari : 

 
a.    Inventory  Turn Over (Perputaran  Persediaan) 

 

 

b.    Average  Collection Periode 

 
c.    Asset  Turnover 

 
d.    Value Inventory  Turn Over 

 

 

e.    Supplier Kredit 

 
4.    Rasio Rentabilitas yang terdiri dari  : 

 
a.    Profit Margin 

 
b.    Return  On Invesment (ROI) 

 
c.    Return  On Equity (ROE) 

 
d.   Earning  Power 

 
e.    Gross Profit Margin



 

 

 

BABIV 
 

 

BASIL  PENELITIAN 
 
 
 

 
4.1  GAMB ARAN  UMUM  OBYEK PENELITIAN 

 

 

4.1.1    Gambaran Umum Obyek Penelitian PT.Bank Maspion Indonesia Tbk 

 
PT.Bank  Maspion  Indonesia  (Bank  Maspion)  didirikan  pada  tanggal   06 

 
November  1989  dan mulai beroperasi  pada  tanggal  31  Agustus  1990,  dengan 

kantor  pusat   di  Jl.Pemuda   Surabaya  dan  pada  tahun   1995  Bank  Maspion 

memperoleh predikat sebagai Bank Devisa. Sejalan dengan penerapan Arsitektur 

Perbankan Indonesia, Bank Maspion menetapkan menjadi "Bank Dengan Fokus 

Pada Segmen Ritel. 

Seiring   dengan   perkembangan   usaha,   Bank   Maspion   secara   bertahap 

melakukan ekspansi jaringan kantor ke berbagai kota besar di Indonesia dan pada 

tahun 2002 merelokasi  Kantor Pusat  ke Jl.Basuki Rachmat  Surabaya.  Saat ini 

Bank Maspion tersebar di 11  kota besar di Indonesia mulai dari Surabaya, Jakarta, 

Semarang, Denpasar, Medan, Bandung, Makassar, Malang, Solo, Purwokerto dan 

Palembang serta didukung oleh sekitar 800 karyawan. 

Bank  Maspion   secara  berkesinambungan   meningkatkan   layanan  kepada 

nasabah antara lain dengan bergabung sebagai anggota Jaringan ATM dan Debet 

PRIMA pada tahun 2006 sehingga nasabah Bank Maspion dapat bertransaksi di 

ribuan ATM dan merchant di seluruh Indonesia.  Pada bulan September 2013 Bank 

Maspion telah menambah delivery  channel kepada nasabah dengan meluncurkan 

"Maspion Electronic Banking yang terdiri dari internet banking dan mobile 

banking. Untuk menambah kenyamanan bertransaksi  dan memperluas jangkauan 
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pelayanan   kepada  nasabah,  Bank  Maspion  meluncurkan   Kas  Mobil  dan  Cash 

 
Deposit Machine pada bulan Desember  2014. 

 
Dari aspek keuangan, per akhir Desember 2014 Bank Maspion mencapai 

penyaluran  kredit  sebesar  Rp.  3,133,621  juta,  penghimpunan   dana  pihak  ketiga 

sebesar Rp.  4,059,271 juta serta total aset sebesar Rp.  4,828,575 juta. 

Bank  Maspion   mendapatkan   penghargaan   dari  Majalah  InfoBank   sebagai 

"Bank  Dengan   Kinerja   Keuangan   Sangat   Bagus,   penghargaan   terkini   yang 

diperoleh  adalah  atas  kinerja  keuangan  tahun  2013,  peringkat  kedua  Indonesia 

WOW Brand 2014 untuk kategori Saving Account untuk Bank Buku  I  dan TI  yang 

diadakan  oleh  MarkPlus,  Inc,  serta  peringkat  2 Anugerah  Perbankan   Indonesia 

 
untuk kategori Perusahaan  Terbuka Buku I. 

 
Dikemudian  hari Bank  Maspion  akan senantiasa melakukan  langkah-langkah 

strategis untuk mencapai  visi yang ditetapkan  yaitu "Menjadi Bank dengan  fokus 

yang  Sehat  dan  Terbaik   di  Regional  dan  Indonesia"   maupun  menjadi   "mitra 

sukses hari  ini dan hari esok" bagi  seluruh stakeholders Bank Maspion. 

 

 
 

Dari   sisi   perbankan   PT.Bank   Maspion   Indonesia   Tbk   terdapat   beberapa 

persayarat   dalam   proses  pengajuan  kredit  baik  untuk  perseroan   terbatas,   CV, 

bahkan perorangan. Berikut beberapa persyaratan pengajuan kredit di PT.Bank 

Maspion Indonesia Tbk : 

1.    Adanya jaminan  yang cukup untuk mengcover hutang yang diajukan. 

 
2.    Kondisi  keuangan  yang solid/ likuid,  seperti  Current Rasia > I, Quick 

 
Ratio> 1,  Times Interest Earned>  1.25x.
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3.   Perhitungan  kebutuhan  modal  kerja  masih terdapat  selffinance  dari 

calon debitur itu sendiri. Perhitungan kebutuhan modal kerja ini lebih 

mengarah ke rasio aktivitas seperti Inventory Turnover, Average 

Collection Period, dan Supplier Kredit. 

4.   Perhitungan  keuntungan  yang  lebih  mengarah  ke  rasio  rentabilitas 

seperti Profit Margin, Return On Invesment (ROI), Return On Equity 

(ROE). 

 

 
 

Dari   beberapa   persyaratan   diatas   masih  terdapat   persyaratan   tambahan/ 

 
pendukung untuk pengajuan kredit di PT.Bank Maspion Indonesia Tok: 

 
1.    Foto Copy Akte Pendirian & Perubahannya 

 
2.   Foto Copy KTP dari para pengurus CV 

 
3.   Foto Copy dari penjamin serta pasangan penjamin apabilajaminan atas 

nama perorangan 

4.   Foto Copy KK & akta nikah dari penjamin 

 
5.   Foto Copy NPWP, SIUP, TDP 

 
6.    Foto Copy Sertifikat Yang akan Dijarninkan 

 
7.   Foto Copy IMB, PBB Tahun Terakhir



 

 

h
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT.Bank Maspion Indonesia Tbk 
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Sumber:  Struktur Organisasi PT Bank Maspion Indonesia Tbk
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4.1.2    Gambaran Umum Obyek Penelitian CV. Hidup Baru 

 
Latar belakang CV.Hidup Baru yang didirikan  berdasarkan  hasil  kerja sama 

dengan  saudara, yang berlokasi di JI.Taman Gading Pantai  I  No.  28 Surabaya. 

CY.Hidup  Baru berdiri  sejak tahun 2010 dan bergerak  dibidang traiding  tekstil 

khususnya produk kain jadi  seperti sarung, batik, selendang, baju taqwa, dll. Di 

tahun    pertama    dan    kedua    keuntungan    yang    didapatkan    masih    bel um 

menampakkan hasil yang di harapkan karena memulai usaha ini dibutuhkan waktu 

dan juga kerja keras sehingga nama perusahaan belum banyak yang mengenal  dan 

mengerti  apa yang dijual  dari segi kualitas dan juga harga yang ditawarkan.  Pada 

tahun ketiga dan keempat keuntungan yang didapatkan mulai menampakkan basil 

walaupun hanya sedikit, sehingga bisa untuk membeli kendaraan tambahan yang 

diperlukan  untuk keperluan  usaha karena para pelanggan merasa  cocok dengan 

barang dan harga yang ditawarkan sehingga setiap mereka melakukan order selalu 

dalam jumlah yang besar.  Pada tahun kelima usaha yang dijalankan  menunjukkan 

hasil yang luar biasa sehingga mereka ingin memperluas perusahaan dengan cara 

membuka cabang. 

CV.Hidup Baru berencana mengajukan tambahan pinjaman kepada pihak 

perbankan  untuk  memback-up  kebtuhan  modal  kerjanya.  CV.Hidup Baru  pada 

saat ini telah memiliki kredit di bank sebesar IDR 2,3 Milyar dimana mengajukan 

tambahan sebesar Rp.  200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total plafond 

menjadi  sebesar  IDR  2,5  Milyar.   Beberapa  dokumen  yang  harus  diserahkan 

 
kepada pihak PT.Bank Maspion Indonesia Tok seperti  laporan keuangan, laporan 

laba rugi tahun 2014, 2015, periode Juni 2016.
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi CV. Hidup  Baru 
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Sumber: Struktur Organisasi CV. Hidup Baru
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4.2 DESKRIPSI BASIL PENELITIAN 
 

Hasil penelitian berupa analisa rasio keuangan CV.Hidup Baru yang 

diperbandingkan  secara time  series dan secara rata-rata,  yakni  pada tahun 2014, 

2015, periode Juni 2016 untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. 

 
Perhitungan ini didasarkan pada analisa laporan keuangan neraca dan laba rugi 

CV.Hidup   Baru   yang   perubahannya   dapat   mempengaruhi    kenaikan   atau 

penurunan ras1o. 

Laporan Keuangan Neraca dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 
Pada tahun 2014-2015 aktiva lancar pada posisi kas & bank mengalami 

penurunan  sebesar  3 .4 7%  ini  dikarenakan  adanya  persediaan  yang bertambah 

sebesar 6.99%. Disisi lain piutang dagang mengalami peningkatan karena sudah 

banyak supplier yang mengenal barang dari CV.Hidup Baru. Untuk aktiva tetap tidak 

ada perubahan yang signifikan. 

Pada tahun  2014-2015  hutang  lancar mengalami peningkatan  yang 

dikarenakan adanya pembelian barang (hutang dagang) kepada pibak pabrik yang 

sebelumnya tidak ada, disisi lain CV.Hidup Baru tidak memiliki hutang jangka 

panjang.   Pada  posisi  modal  yang  merupakan   gabungan  dari  pihak  internal 

perusahan tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali posisi  prive. 

Pada tahun 2015-Juni 2016 aktiva lancar mengalami peningkatan yang 

signifikan   sebesar   6.59%   yang   dikarenakan   posisi   piutang   dagang   yang 

meningkat.   Pada   posisi   piutang   dagang   yang   besar   dikarenakan   debitur 

memberikan tempo waktu 1ebih panjang  kepada para customernya. Penambahan 

tempo waktu pembayaran tersebut  dikarenakan persaingan yang cukup ketat di
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market  dan  selain  itu  salah  satu  strategi  untuk  mempertahankan   customer  yang 

ada.  Untuk aktiva tetap tidak ada perubahan  yang signifikan. 

Pada tahun 2015-Juni 2016 hutang lancar mengalami peningkatan  yang sangat 

signifikan, ini dikarenakan adanya pinjaman kepada pihak Ketiga (bank) untuk 

memenuhi    kebutuhan   modal   kerja   debitur   (posisi   hutang   bank   mengalami 

peningkatan   dari   1.49%  menjadi  22.28%).   Disisi   lain  CV.Hidup   Baru   tidak 

memiliki   hutang   jangka    panjang.    Pada    posisi    modal   terlihat    mengalami 

peningkatan  dikarenakan  adanya perubahan  pada  laba tahun  berjalan/ laba bersih 

tahun   berjalan.   Dalam   setiap   tahun   terlihat   dilakukan   penarikan   prive   yang 

digunakan untuk keperluan  pribadi  para pengurus CV.Hidup Baru. 

4.3 PEMBAHASAN  DAN ANALISA DATA 

 
Pembahasan   dan  analisa  data  berdasarkan   rasio  keuangan   CV.Hidup  Baru 

dengan  cara  membandingkan   rasio  pada  laporan   keuangan   periode  Desember 

2014, Desember  2015, dan Juni 2016. 

 
4.3.1     Rasio Likuiditas 

 
a.    Current Ratio 

 
Yaitu    kemampuan    aktiva    lancar    perusahaan    dalam    memenuhi 

kewajiban  jangka   pendeknya,  rasio  ini   menunjukkan   berapa   besar 

hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar. 

Dari  hasil  perhitungan  untuk tahun  2014 sebesar  22.79x, tahun  2015 

sebesar  16.90x  ,   periode  juni  2016  sebesar  3.31x.  Pada  perhitungan 

Current     Ratio     memang     terlihat     mengalami     penurunan     yang 

dikarenakan  adanya peningkatan  pada hutang lancar khususnya  hutang 

bank.   Pada  periode  30  J uni   2016  debitur   mempunyai   hutang  bank
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dengan plafond sebesar IDR 2.5 Milyar  dimana  posisi  periode  30 Juni 

 
2016 adalah  sebesar IDR 2,281,895,955  dimana  pada posisi  periode 31 

 
Desember  2015 hutang bank yang dimiliki  debitur dengan plafond  Rp. 

 
200,000,000,0    (dua   ratus   juta  rupiah)   dimana   posisi   periode   31 

 
Desember 2015 adalah sebesar IDR 115,485,273 secara kesimpulan 

perusahaan   masih  dapat  dikatakan  liquid sebab  posisi  Current Ratio 

per 30 Juni 2016 adalah sebesar 3.3lx (Current Ratio bagus kalau > 1) 

Perhitungan  rasio seperti ditabel 4.1 

 
 
 

Tabel 4.1 

 
Current Ratio 

 

 

30-Jun-16       31-Des-15       31-Des-14 
 

 

Current           =       Total Aktiva Lancar          3.31  X               16.90 X              22.79 X 

Ratio                   Total  Hutang Lancar 

Sumber data :     Lampiran  1-4 
 
 
 
 

b.    Quick Ratio 

 
Rasio   cepat   mengukur   kemampuan   aktiva  lancar  minus  persediaan 

untuk membayar  kewajiban  lancar. Penghilangan  persediaan  ini karena 

persediaan  memerlukan  waktu untuk dikonversi  menjadi  kas. 

Dari  hasil  perhitungan  untuk tahun  2014  sebesar  15.55x,  tahun  2015 

sebesar    10. 14x    ,     periode   juni    2016   sebesar   2.27x   terlihat   ada 

penurunan   kinerja  likuiditas,  namun  secara  keseluruhan   masih  tetap 

dikatakan  liquid sebab posisi  Quick Ratio periode  30 Juni  2016 >1. 

Perhitungan rasio seperti ditabel  4.2
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Tabel  4.2 

 
Quick Ratio 

 

 

30-Jun-16    31-Des-15    31-Des-14 
 

(Total Aktiva Lancar • 
Quick         =                     Persediaan)                     2.27 X               10.14x           15.55 X 

Ratio                      Total  Hutang Lancar 

Sumber data :     Lampiran 1-4 
 
 
 
 

4.3.2   Rasio Leverage 

 
a.    Debt to Equity Ratio 

 
Merupakan  rasio untuk mengetahui  berapa  persen total  hutang yang 

telah dimiliki oleh perusahan ketika dibandingkan dengan total modal 

yang telah didapatkan. 

Dari hasil perhitungan  untuk tahun 2014 sebesar 3.28% ,  tahun 2015 

sebesar 4.65% ,  periode juni 2016 sebesar 32.81% terlihat ada 

peningkatan  yang signifikan pada kinerja leverage, dari hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa komposisi  Debt to Equity Ratio masih dikatakan 

baik sebab rnasih <  100% yang artinya modal yang ada masih dapat 

mengcover sernua hutang yang dirniliki perusahaan. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.3 

 
Tabel 4.3 

 
Debt to Equity Ratio 

 

 

30-Jun-16     31-Des-15    31-Des-14 
 

 

Debt to            =           Total Hutang           32.81%           4.65%             3.38% 
Equity                         Total Modal 

Ratio 
 

 

Sumber data: Lampiran  1-4
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b.   Debt Asset Ratio 

 
Merupakan  rasio   untuk   mengetahui   berapa   persen   total   hutang   yang 

dimiliki  oleh  perusahaan   ketika   dibandingkan   dengan   total   asset  yang 

dimiliki  oleh perusahaan. 

Dari  hasil  perhitungan   untuk  tahun   2014  sebesar   3.18%,  tahun  2015 

sebesar  4.44%, dan periode Juni 2016 sebesar 24.7%. Hal ini masih dapat 

dikatakan   baik  sebab  total  hutang  yang  dimiliki  perusahaan   masih  jauh 

lebih  kecil dari  total asset yang ada. 

Perhitungan rasio seperti  ditabel  4.4 

 
Tabel 4.4 

 
Debt Asset Ratio 

 

 

30-Jun-16     31-Des-15    31-Des-14 
 

 

Debt              =         Total Hutang           24.70%             4.44%              3.18% 

Asset Ratio                     Total Aktiva 
 
 

c.    Timed Interest Earned 

 
Merupakan   perbandingan  antara   laba  bersih  sebelum   bunga  dan  pajak 

dengan     beban    bunga    dan    merupakan     rasio    yang    mencenninkan 

kemampuan  membayar  perusahaan  terhadap  kewajiban yang  harus 

dibayarkan. 

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2014 sebesar 80.93x  dimana terlihat 

mengalami  penurunan  pada tahun  2015 menjadi sebesar  11.79x akan tetapi 

pada periode juni 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 12.37x. 

Kondisi  Timed Interest Earned hams > 1.25,  dimana barn dapat dikatakan 

baik.  Pada kondisi perusahaan  ini periode posisi Juni  29016 adalah sebesar 

12.37x.
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Perhitungan rasio seperti  ditabel 4.5 

 

 

Tabel 4.5 

 
Timed Interest Earned 

 

 

30-Jun-16        31-Des-15        31-Des-14 
 

Times 
Interest              =       Laba Sebelum Sunga & Pajak          12.37 X                    11.79 X               80.93 X 

Earned                                  Beban Bunga 
 
 

4.3.3    Rasio Aktivitas 

 
a.    Inventory Turn Over (Perputaran Persediaan ) 

 
Rasio  ini  berguna  untuk  mengetahui  berapa  hari  rata-rata  stock  yang 

dimiliki oleh perusahaan. Pada perusahaan ini menjaga safety stock sekitar 

2 bulan hingga 2.5 bulan, ha! ini ditujukan agar permintaan para pelanggan 

dapat dipenuhi dengan baik tanpa diperlukan waktu untuk indent terlebih 

dahulu. 

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2014  sebesar 42.79 hari,  tahun 2015 

 
sebesar  59.01   hari  ,   periode juni  2016  sebesar  61.34  hari  terlihat  ada 

peningkatan  pada  kinerja  aktivitas,  yang  berarti  debitur  membeli  stock 

lebih banyak untuk menambah varian barang dagangannya. Hal ini penting 

mengingat agar setiap kebutuhan customer dapat dipenuhi dengan baik. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.6 

Tabel 4.6 

 
Inventory Turn Over (Perputaran Persediaan ) 

 

 

30-Jun-16        31-Des-15        31-Des-14 
 

61.34                59.01                42.79 
Inventory            =                        Persediaan                             hari       hari       hari 

Turn Over                    Total HPPenjualan / Periode
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b.   Average Collection Period 

 
Rasio ini  menggambarkan kualitas piutang perusahaan dalam penagihan 

piutang yang dimiliki. Peningkatan pada rasio ini bukan dikarenakan 

penagihan  yang  kurang  baik  akan  tetapi  perusahaan  di  tahun  2016 

membuat kebijakan dengan memberikan tempo waktu kepada para 

customemya lebih lama namum maksimal hingga  I 05 hari. 

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2014 sebesar 56. 51  hari  ,  tahun 2015 

sebesar 57.19 hari ,  periode juni  2016  sebesar 89.51  hari,  dari basil  ini 

masih dapat dikatakan baik sebab perusahaan  memberikan tempo waktu 

maksimal  105 hari. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.7 

 
Tabel 4.7 

 
Average Collection Period 

 

 

30-Jun-16       31-Des-15       31-Des-14 
 

 

Average 
  89.51 57.19                 56.51

Collection = Piutang dagang hari hari hari 

Period                        Penjualan Setahun / Periode* 
 

 
 
 
 

c.    Asset Turnover (Perputaran Aktiva) 

 
Merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. 

Dari  hasil perhitungan untuk tahun 2014  sebesar 2.46x  ,  tahun 2015  sebesar 

 
2.38x ,  periode juni 2016 sebesar 0.97x terlihat ada penurunan pada kinerja 

aktivitas, yang berarti bahwa perusahaan sangatlah baik dalam memanfaatkan 

aktiva yang ada untuk menghasilkan penjualan.
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Perhitungan rasio seperti ditabel 4.8 

 
Tabel 4.8 

 
Asset Turnover (Perputaran Aktiva) 

 

 

30-Jun-16       31-Des-15      31-Des-14 
 

 

Asset                =      Total_Peniualan           0.97 x             2.38 x               2.46 x 
Turnover                        Total Aktiva 

 

 
 
 
 

d.    Value Inventory Turnover 

 
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan 

berputar dalam  suatu periode tertentu  untuk menghindari overstock.  Rasio 

perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang 

dagang. 

Dari hasil  perhitungan  untuk tahun 2014 sebesar 10.70x, tahun 2015 sebesar 

 
7.92x, periode juni 2016 sebesar 3.78x terlihat ada penurunan pada kinerja 

aktivitas,  yang berarti  bahwa perusahaan sangatlah baik dalam memanfaatkan 

persediaan yang ada untuk menghasilkan penjualan. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.9 

 
Tabel 4.9 

 
Value Inventory Turnover 

 

 

30-Jun-16       31-Des-15       31-Des-14 

 
Value 

Inventory              =        Total_Penjualan           3.78 x               7.92 X                    10.70 x 

Turnover                        Persediaan
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e.    Supplier Kredit 

 
Merupakan  rasio yang membandingkan  hutang dagang dengan harga pokok 

penjualan  pada periode tertentu. Rasio  ini  digunakan  untuk melihat apakah 

perusahaan dapat melunasi hutang dagangnya sesuai waktu yang telah 

ditentukan/ diberikan oleh para supplier perusahaan. 

Dari  hasil  perhitungan  untuk  tahun  2014  sebesar  0.00  hari,  tahun  2015 

sebesar 5.80 hari, periode juni 2016 sebesar 5.83 hari terlihat ada peningkatan 

pada kinerja aktivitas, yang dikarenakan  perusahaan  diberikan  tempo waktu 

lebih lama oleh para suppliemya. Dengan diberikan tempo waktu lebih lama 

berarti perusahaan ini telah dipercaya oleh para suppliemya. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.10 

 
Tabel 4.10 

 
Supplier Kredit 

 

 

30-Jun-16     31-Des-15    31-Des-14 

 
Supplier                                                               5.83                 5.80                 0.00 
Kredit                    =        Hutang Dagang                 hari      hari       hari 

HPPenjuatan / 

Periode 

 
 
 
 
 
 

 
4.3.4    Rasio Rentabilitas 

 
a.    Profit Margin 

 
Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan mengukur 

berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan.  Rasio ini membagi 

laba bersih sebelum pajak dan bunga dengan penjualan.
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Dari  basil perhitungan  untuk tahun 2014  sebesar  18.71 %, tahun 2015 sebesar 

 
20.24%   ,    periode  juni  2016   sebesar   19. 76%  terlihat  bahwa  persentasenya 

masih dapat dikatakan stabil (hanya menurun 0.48%). Dengan keadaan ini 

perusahaan  dapat  dikatakan  baik  sebab  perusahaan  masih  dapat 

mempertahankan   tingkat   keuntungannya   di   dalam   kondisi   ekonomi  yang 

kurang baik serta persaingan usaha yang ketat. 

Perhitungan  rasio seperti  ditabel  4.11 

 
Tabel  4.11 

 
Profit Margin 

 

 

30-Jun-16      31-Des-15      31-Des-14 

 
Profit 

Margin                =      Laba Sebelum Sunga & Pajak        19.76%           20.24%           18.71% 
Total Penjualan 

 

 
b.   Return On lnvesment (ROI) 

 
Merupakan  rasio untuk mengetahui kemampuan  perusahaan atau manajemen 

dalam  mengatur  aktiva-aktivanya seoptimal  mungkin  sehingga  dicapai  laba 

bersih  yang diinginkan.  Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan  perusahaan 

untuk   menghasilkan    keuntungan    dari   setiap   satu   rupiah   asset   yang 

dipergunakan. Dengan mengetahui  rasio ini, perusahaan  bisa menilai apakah 

perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2014 sebesar 46.10%, tahun 2015 sebesar 

 
48.10%  ,   periode juni  20 I 6  sebesar  19.08%  terlihat  bahwa  persentasenya 

mengalami  penurunan,  yang berarti bahwa perusahaan  kurang efisien  dalam 

memanfaatkan     aktiva    perusahaan.     Penurunan    mt    dikarenakan    hasil
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keuntungan    penjualan    telah    diambil    oleh    para    pengurus    yang    mana 

ditunjukkan melalui  prive yang ada disetiap periode laporan  keuangan. 

Perhitungan  rasio seperti  ditabel 4.12 

Tabel  4.12 

 
Return On Invesment (ROI) 

 

 

30-Jun-16      31-Des-15     31-Des-14 

 
ROI  (Return 

on                            =                       Laba Bersih                          12.81%            31.52%             32.62% 

lnvesment)                                  Total Aktiva 
 

 
 
 
 

c.    Return On Equity (ROE) 

 
Merupakan  rasio  untuk  mengetahui  kemampuan  perusahaan  untuk 

menunjukkan kesuksesan manajemen  dalam memaksimalkan tingkat 

pengembalian   kepada  modal  yang  dimiliki  perusahaan.  Rasio  ini  berguna 

untuk mengetahui besamya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk 

setiap rupiah modal dari pemlik. 

Dari  hasil perhitungan untuk tahun 2014 sebesar 33.69%, tahun 2015 sebesar 

 
32. 99%  ,   periode  juni  2016  sebesar  17.01 %  terlihat  bahwa  persentasenya 

mengalami   penurunan,  yang  dikarenakan  keuntungan  usaha  telah  diambil 

melalui   prive  untuk  kebutuhan  para  pengurus.   Secara  keseluruhan   dapat 

dikatakan  masih  baik  sebab  kondisi  Return  On Equity (ROE)  masih  lebih 

besar dari suku bunga deposito (kisaran deposito ada diangka 6% - 8%). 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.13
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Tabel 4.13 

 
Return  On Equity (ROE) 

 

 

30-Jun-16     31-Des-15     31-Des-14 
 

 

ROE (Return           =           Laba bersih            17.01%           32.99%          33.69% 

On Equity)                       Total Modal 
 

 
 
 
 

d.    Gross Profit Margin 

 
Gross Profit Margin mencerminkan  mark-up terhadap  harga pokok penjualan 

dan  kemampuan  manajemen  untuk  meminimalisasi  harga  pokok  penjualan 

dalam  hubungannya  dengan  penjualan  yang  dilakukan  perusahaan. 

Profitabiltas  dalam  ukuran gross profit margin  yang dimaksud  adalah  rasio 

penjualan  setelah  dikurangi  harga  pokok  penjualan  dengan  nilai  penjualan 

bersih perusahaan. Rasio tersebut merupakan pengukur efisiensi operasi 

perusahaan,  serta merupakan  indikasi dari  cara produk ditetapkan  harganya. 

Dengan kata lain rasio ini menunjukkan  laba bruto per rupiah dari penjualan 

yang dilakukan. 

 

 
 

Dari  hasil perhitungan untuk tahun 2014 sebesar 21.38%, tahun 2015 sebesar 

 
22.95% ,  periode juni 2016 sebesar 22.40% terlihat bahwa persentasenya 

mengalami  sedikit  penurunan,  yang  berarti  bahwa  peningkatan  harga  pada 

HPP tidak  dapat  diimbangi  dengan  peningkatan  harga jual yang ditetapkan 

perusahaan karena ketatnya persaingan usaha. 

Perhitungan rasio seperti ditabel 4.14
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Tabel 4.14 

 
Gross Profit Margin 

 

 

30-Jun-16     31-Des-15     31-Des-14 

 
Gross                      ( Total Peniualan- HPP 
Profit                =                    l                      22.40%           22.95%           21.38% 

Margin                            Total  Penjualan 
 

 
 
 
 

e.    Earning  Power 
 

 

Earning  Power  merupakan  rasio yang digunakan untuk mengukur  kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam  keseluruhan aktiva untuk  menghasilkan 

keuntungan  netto. 

Dari  hasil perhitungan untuk tahun  2014  sebesar  46.10%, tahun  2015  sebesar 

 
48.10%    ,    periode   juni   2016   sebesar    19.08%   terlihat   pada   kondisi   ini 

perusahaan masih mampu  untuk menghasilkan keuntungan  netto. 

Perhitungan rasio seperti  ditabel 4.15 
 

 
Tabel 4.15 

 
Earning  Power 

 

 

]30-Jun-16  ]   31-Des-15 ]        31-Des-14] 
 

 
 

Earning        =    Laba Sebelum Bunga & Pajak     19.08%          48.10%          46.10% 

Power                                 Total Aktiva
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Tabel 4.16 

 
Rincian Hasil Analisa CV.Hidup Baru 

 

 
 
 
 
 
 

 30 Juni 
2016 

31  Des 
2015 

31  Des 
2014 

 

 
Hasil Analisa 

Rasio Likuiditas      

 Total Aktiva  Lancar     

Current Ratio Total  Hutang Lancar 3.31  X 16.90 X 22.79 X Dapat Diterima 

 <Total Aktiva  Lancar - Persediaan)     

Quick Ratio Total  Hutang Lancar 2.27 X 10.14 x 15.55 X Dapat Diterima 

Leverage Ratio      

 Total  Hutana     

Debt-Equity Ratio Total  Modal 32.81% 4.65% 3.28% Dapat Diterima 

 Total Hutana     

Debt-Asset Ratio Total Aktiva 24.70% 4.44% 3.18% Dapat Diterima 

 Laba Sebelum  Bunaa & Paiak     

Times Interest Earned Beban Bunga 12.37 hari 11.79 hari 80.93 hari Dapat Diterima 

Rasio Aktivitas      

 Hutana  Daaanq     

Supplier Kredit HPPenjualan / Periode 5.83 hari 5.80 hari 0.00 hari Dapat Diterima 

Average Collection 
Period 

Piutana  daaanq 

Penjualan Setahun  / Periode 
 

89.51  hari 

 
57.19 hari 

 
56.51  hari 

 
Dapat Diterima 

 Persediaan     

Inventory Tum Over Total  HPPenjualan / Periode 61.34 hari 59.01  hari 42.79 hari Dapat Diterima 

 Total Peniualan     

Asset Turnover Total Aktiva 0.97 X 2.38x 2.46 x Dapat Diterima 

 Total  Peniualan     

Value Inventory Turnover Persediaan 3.78 X 7.92 X 10.70 x Dapat Diterima 

Rasio Rentabilitas      

 (Total  Peniualan  - HPP )     

Gross Profti  Marqin Total  Penjualan 22.40% 22.95% 21.38% Belum Dapat Diterima 

 Laba Sebelum  Bunaa & Paiak     

Profit Margin Total  Penjualan 19.76% 20.24% 18.71% Dapat Diterima 

ROI (Return on 
Investment) 

Laba bersih 

Total Aktiva 
 

19.08% 
 

48.10% 
 

46.10% 
 

Belum Dapat Diterima 

 Laba bersih     

ROE (Return on Equity) Total  Modal 17.01% 32.99% 33.69% Dapat Diterima 

 Laba Sebelum  Bunaa & Paiak     

Earning Power Total Aktiva 12.81% 31.52% 32.62% Dapat Diterima 

 

Sumber :     Analisa Rasio Keuangan CV.Hidup Baru
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Hasil analisa rasio keuangan pada CV.Hidup Baru yang telah dianalisa oleh 

pihak PT.Bank Maspion Indonesia Tbk bahwa kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi  kewajiban pada  saat  ditagih cukup  baik. Disamping  itu  perusahaan 

juga mampu membayar kewajiban jika perusahaan likuidasi karena dapat dijamin 

dengan asset yang dimiliki. 

Kemampuan perusahaan dalam penagihan cukup lancar hal ini bisa dilihat dari 

perputaran persediaan menunjukkan konversi persediaan menjadi penjualan yang 

cukup baik sehingga umur persediaan yang mengendap cukup singkat.  Dan selain 

itu  walaupun   Return  On  lnvesment   (ROI)  dan  Return  On  Equity   (ROE) 

mengalami penurunan  masih dapat dikatakan  baik sebab   Return On Jnvesment 

(ROI)  sebesar   19.08%  sedangkan  Return  On  Equity  (ROE)  sebesar  17.01% 

dimana masih diatas suku bunga deposito yang ada saat ini dikisaran 6%-8%.



 

 

 


