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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja CV.Dharmata borneo cabang terang optik 

Banjarmasin dengan menggunakan rasio likuiditas , rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas/rentabilitas . Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif .  

hasil penelitian dan dalam laporan keuangan pada CV.Dharmata borneo cabang terang 

optik selama tiga tahun berturut-turut terhitung tahun 2018-2020 terlihat adanya fluktuasi pada 

tingkat likuiditas dan profitabilitas/rentabilitas yang dicapai. Untuk analisa rasio likuiditas 

terhitung tahun 2018-2020, dengan menggunakan perhitungan current ratio 148.31%, tingkat 

likuiditas  berada dalam katagori likuid. Selain itu terjadi fluktuasi dalam pengelolaan modal 

kerjanya. Sedangkan untuk perhitungan quick 120.66%, tingkat likuiditas berada dalam 

katagori likuid meningkat dan menurun setiap tahunnya, perhitungan cash ratio 47.32% tingkat 

likuiditas pada.berada dalam keadaan fluktuasi. Untuk analisa rasio solvabilitas 224.52% 

terhitung tahun 2018-2020 dengan menggunakan perhitungan long debt to equity ratio, tingkat 

solvabilitas berada di dalam katagori likuid, hal ini disebabkan adanya fluktuasi dalam 

perolehan modal. Analisa ratio rentabilitas Untuk perhitungan net profit margin 59.11%, juga 

termasuk kedalam kategori baik dengan penyebab yang sama yaitu fluktuasi dalam perolehan 

penjualan. 

Kata kunci : analisis kinerja keuangan,rasio likuiditas,rasio solvabilitas,rasiorentabilitas. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the performance of CV.Dharmata borneo branch of bright 

optics Banjarmasin by using liquidity ratios, solvency ratios, and profitability/rentability ratios. 

This research method is a qualitative descriptive method. 
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the results of the research and in the financial statements at CV.Dharmata borneo 

branch of bright optics for three consecutive years starting from 2018-2020, it is seen that there 

are fluctuations in the level of liquidity and profitability/profitability achieved. For the analysis 

of the liquidity ratio from 2018-2020, using the current ratio calculation of 148.31%, the level 

of liquidity is in the liquid category. In addition, there are fluctuations in the management of 

working capital. As for the quick calculation of 120.66%, the liquidity level is in the liquid 

category, increasing and decreasing every year, the cash ratio calculation is 47.32%, the 

liquidity level is in a state of fluctuation. For the analysis of the solvency ratio of 224.52% from 

2018-2020 using the long debt to equity ratio calculation, the solvency level is in the liquid 

category, this is due to fluctuations in capital acquisition. Profitability ratio analysis For the 

calculation of the net profit margin of 59.11%, it is also included in the good category with the 

same cause, namely fluctuations in sales acquisition. 

Keywords: financial performance analysis, liquidity ratio, solvency ratio, profitability 

ratio. 

 

PENDAHULUAN 

Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu baik 

mencakup aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dananya. Kinerja 

menunjukkan sesuatu yang berhubungan 

dengan kelebihan dan kekurangan suatu 

perusahaan, agar kelebihan dan kekurangan 

tersebut dapat dimanfaatkan dan diketahui 

agar dapat dilakukan langkah-langkah 

perbaikan. 

Dengan adanya laporan keuangan di 

masa lalu dan Informasi posisi keuangan 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja di 

masa yang akan datang. Kinerja merupakan 

hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan di manapun, karena kinerja 

merupakan salah satu cerminan dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola 

dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Analisis rasio keuangan merupakan 

sebuah cara menganalisis dengan 

menggunakan perhitungan dan 

perbandingan atas data kuantitatif yang 

ditunjukan dalam Laporan Laba Rugi 

perusahaan atau neraca. Analisis rasio 

keuangan membutuhkan laporan keuangan 

setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir 

berjalannya perusahaan. Dengan analisis 

rasio keuangan bank akan diketahui berapa 

tingkat, likuiditas,rentabilitas dan 

solvabilitas yang dimiliki oleh optik 

tersebut. berikut laporan neraca 

perbandingan selama 3 tahun terakhir : 

Tabel 1.1 Neraca Perbandingan 

CV.Dharmata Borneo Cabang Terang 

Optik 

Perkiraan 2018 2019 2020 

Aktiva: 

1. Aktiva 
Lancar 

 

2. Aktiva 

Tetap 

 

Rp. 
163.275.800,- 

 

Rp. 

81.937.700,- 

 

Rp. 
187.651.300,- 

 

Rp. 

110.960.400,- 

 

Rp. 
139.687.900,- 

 

Rp. 

60.847.200,- 

Jumlah 

Aktiva 

Rp. 

245.213.500,- 

Rp. 

298.611.100,- 

Rp. 

200.535.100,- 
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1.Hutang 

Lancar 
2.Hutang 

jangka 

panjang 

3.Modal 
sendiri: 

-Modal 

saham 
-Laba di 

tahan 

Rp. 

92.363.200,- 
Rp. 

85.803.600,- 

 

 
 

Rp. 

54.419.100,- 
Rp. 

12.627.600,- 

Rp. 

145.893.500,- 
Rp. 

107.615.900,- 

 

 
 

Rp. 

29.317.100,- 
Rp. 

15.785.200,- 

Rp. 

100.099.500,- 
Rp. 

75.758.300,- 

 

 
 

Rp. 

17.964.200,- 
Rp. 

6.713.100,- 

Jumlah 

modan 
dan 

hutang 

Rp. 

245.213.500,- 

Rp. 

298.611.100,- 

Rp. 

200.535.100,- 

Sumber Data: CV.Dharmata Borneo Cabang 

Terang Optik 2021 

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa 

aktiva lancar CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik mengalami perubahan-

perubahan, mulai dari tahun 2018 jumlah 

aktiva lancar Rp.163.275.800,-,tahun 2019 

jumlah aktiva lancar Rp. 187.651.300,- , 

dan tahun 2020 jumlah aktiva lancarnya Rp 

139.687.900,- .Pada tahun 2020 jumlah 

aktiva lancar mengalami penurunan dan 

pada tahun 2018 dan 2019 jumlah aktiva 

mengalami kenaikan. Disektor hutang 

lancar juga mengalami perubahan,pada 

tahun 2018 jumlah hutang lancar sebesar 

Rp. 92.363.200,- ,pada tahun 2019 jumlah 

hutang lancar mengalami kenaikan sebesar 

Rp.145.893.500,- ,pada tahun 2020 jumlah 

hutang lancar mengalami penurunan Rp. 

100.099.500,- . Jumlah aktiva perusahaan 

dalam tiga tahun terakhir ini juga 

mengalami perubahan,pada tahun 2018 

jumlah aktiva sebesar Rp. 245.213.500,- , 

pada tahun 2019 jumlah aktiva mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 298.611.700,- ,pada 

tahun 2020 jumlah aktiva kembali menurun 

sebesar Rp.200.535.100,- . 

 

Tabel 1.2 Laporan Perbandingan Laba 

Rugi CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik 

Perkiraan 2018 2019 2020 

1.Pendapatan Rp. 

624.320.600,- 

Rp. 

651.815.400,- 

Rp. 

599.875.100,- 

2.Laba kotor Rp. 

437.024.420,- 

Rp. 

456.312.780,- 

Rp. 

419.912.570,- 

3.Beban 

Operasi 

Rp.      

67.114.160 ,- 

Rp. 

67.114.160,- 

Rp. 

56.718.500,- 

4.Laba 

Sebelum Pajak 

Rp. 

369.910.260,- 

Rp. 

375.151.480,- 

Rp. 

363.194.070,- 

5.Laba Bersih Rp. 

369.910.260,- 

Rp. 

375.151.480,- 

Rp. 

363.194.070,- 

Sumber Data: CV.Dharmata Borneo 

Cabang Terang Optik 2021 

Dari table di 1.2 diatas Jumlah 

keuntungan bersih yang telah dicapai 

perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 

369.910.260,- pada tahun 2019 keuntungan 

meningkat sebesar Rp. 375.16.480,- pada 

tahun 2020 perusahaan juga mengalami 

penurunan sebesar Rp.363.194.070 .Bila 

ditinjau dari rasio keuangan,maka rasio-

rasio keuangan dari data tersebut akan 

terlihat seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1.3 likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas CV. Dharmata Borneo 

Cabang Terang Optik 

Rasio 2018 2019 2020 

Likuiditas 

Current ratio 
Quick ratio 

Cash ratio 

 

176.77% 
144.13% 

55.38% 

 

128.62% 
106.41% 

37.14% 

 

139.54% 
111.46% 

49.46% 

Solvabilitas 

Long dept long 
equity ratio 

 

127.97% 

 

238.60% 

 

306.99% 

Rentabilitas 

Net provit margin 

 

 

59.25% 

 

57.55% 

 

60.54% 

Sumber Data: CV.Dharmata Borneo 

Cabang Terang Optik 2021 

Dari tabel 1.3 diatas dapat terlihat 

bahwa tingkat likuiditas mulai dari tahun 

2018 yaitu sebesar 176.77% tahun 2019 

sebesar 128,62% tahun 2020 tingkat 
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likuiditas sebesar 139.54%. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa tingkat 

likuiditas dari tahun ketahun naik dan turun. 

Pada tahun 2018 ketahun 2019 terjadi 

penurunan, kemudian pada tahun 2020 

rasio likuiditas kembali naik. Sedangkan 

tingkat rasio solvabilitas mulai tahun 2018 

yaitu sebesar 127.97 % tahun 2019 sebesar 

238.60% tahun 2020 sebesar 306.99. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

tingkat solvabilitas dari tahun ketahun naik. 

pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikkan 

kemudian pada tahun 2019 ke 2020 tingkat 

solvabilitas mengalami kenaikan. 

Sedangkan tingkat rasio rentabilitas pada 

tahun 2018 adalah sebesar 59.25% pada 

tahun 2019 tingkat ratio adalah sebesar 

57.55% lalu pada tahun 2020 adalah 

sebesar 60.54%. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa tingkat rasio rentabilitas 

dari tahun ketahun naik dan turun. Pada 

tahun 2018 ketahun 2019 mengalami turun, 

kemudian pada tahun 2020 rasio 

rentabilitas kembali naik. 

Agar laporan ini dapat di baca perlu 

dilakukan analisis terlebih dahulu sehingga 

laporan menjadi berarti.Analisis dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan optik 

sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio 

likuiditas yang akan digunakan untuk 

mengukur suatu optik dalam melayani 

nasabahnya, sedangkan rasio rentabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas, rasio solvabilitas optik 

bertujuan untuk mengukur refektivitas 

optik dalam mencapai suatu tujuan. Dengan 

mengetahui tingkat likuiditas, rentabilitas 

dan solvabilitas suatu optik, maka akan 

diketahui kinerja perusahaan yang 

sebenarnya, dari kondisi diatas penulis 

tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut 

dengan dengan penelitian berjudul 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

CV.DHARMATA BORNEO CABANG 

TERANG OPTIK  JALAN SUTOYO S, 

BANJARMASIN TENGAH, KOTA 

BANJARMASIN”. 

METODE PENELITIAN 

Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengungkapkan kejadian 

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa 

yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

menafsirkan dan menguraikan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang 

terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi 

di dalam suatu masyarakat, pertentangan 

antara dua keadaan atau lebih, hubungan 

antar variabel yang timbul, perbedaan antar 

fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 

suatu kondisi dan sebagainya. Adapun 

masalah yang dapat diteliti dan diselidiki 

oleh penelitian deskriptif kualitatif ini 

mengacu pada studi kuantitatif, studi 

komparatif (perbandingan), serta dapat juga 

menjadi sebuah studi korelasional 

(hubungan) antara satu unsur dengan unsur 

lainnya. 

Kegiatan penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, analisis data, 

interpretasi data dan pada akhirnya 

dirumuskan suatu kesimpulan yang 

mengacu pada analisis data tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban financial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak 

hanya berkenaan dengan keadaan 

keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi 

juga berkaitan dengan kemampuannya 
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untuk mengubah aktiva lancar tertentu 

menjadi uang kas. 

Kemampuan membayar baru terdapat 

pada perusahaan apabila kekuatan 

membayarkannya adalah demikian 

bersarnya sehingga dapat memenuhi semua 

kewajiban finansialnya yang harus segera 

dipenuhi. 

Dengan demikian kemampuan itu 

baru dapat diketahui setelah kita 

membandingkan “kekuatan 

membayarnya”disatu pihak dengan 

kewajiban- kewajiban finansialnya segera 

harus dipenuhi dipihak lain. 

Suatu perusahaan dikatakan likuid 

apabila perusahaan tersebut memiliki cash 

assets sebesar kebutuhan yang akan 

digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. 

Analisa likuiditas merupakan sebuah 

analisa terhadap modal kerja yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan. Analisa likuiditas 

sangatlah penting, baik itu analisa secara 

internal maupun eksternal, karena analisa 

terhadap likuiditas ini sangatlah 

menentukan kelangsungan hidup jangka 

panjang bagi perusahaan kedepannya. 

Analisa likuiditas pada sebuah 

perusahaan menggambarkan bagian 

pemilik perusahaan atas kekayaan (aktiva) 

perusahaan, yang diukur dengan 

menghitung selisih antara aktiva dikurangi 

dengan hutang. 

Rasio likuiditas dapat dihitung 

dengan menggunakan perhitungan current 

ratio dan quick rasio. Perhitungan tersebut 

dirumuskan dengan melihat hubungan 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 

Adapun perhitungan rasio likuiditas dari 

CV.Dharmata borneo cabang terang optik 

adalah sebagai berikut : 

1. Current Ratio 

Current Ratio merupakan ukuran 

yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, karena rasio ini menunjukan 

seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka 

pendek dipenuhi oleh aktiva yang ada. 

Current ratio menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi. Artinya, current ratio 

dimaksudkan sebagai perbandingan antara 

jumlah aktiva lancar dengan kewajiban 

lancar. Current ratio juga menunjukkan 

tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditor jangka pendek, atau kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-

hutang jangka pendek tersebut. Rasio ini 

menunjukan sejauh mana aktiva lancar 

menutupi kewajiban- kewajiban lancar. 

Semakin besar perbandingan aktiva lancer 

dengan hutang lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Besar current ratio yang ideal belum 

ada suatu patokan yang pasti, namun 

standar umumyang digunakan 200% atau 

2:1 yang berarti nilai aktiva lancar adalah 

dua kali dari hutang lancar atau setiap satu 

rupiah hutang lancar harus dapat dijamin 

sedikitnya dengan dua rupiah aktiva lancar. 

Adapun rumus pencarian current 

ratio adalah sebagai berikut : 

Current ratio = 
aktiva lancar

hutang lancar
 x 100% 

Current ratio pada CV.Dharmata 

borneo cabang terang optik selama 3 tahun 

berturut-turut, terhitung tahun 2018-2020 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. 1 Current Ratio CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik Tahun 20018-2020 

Tahun Aktiva lancar Hutang lancar Current 

ratio 

penilaia

n 

2018 Rp.163.275.800,- Rp.92.363.200,- 176.77% Likuid 

2019 Rp.187.651.300,- Rp.145.839.500,

- 

128.62% Likuid 
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2020 Rp.139.687.900,- Rp.100.099.500 139.54% Likuid 

Sumber : CV.Dharmata borneo cabang 

terangoptik 2021 

 

176.77%+128.62%+139.54%

3 tahun 
 = 148.31% 

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat 

current ratio pada CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik pada tahun 2018 

perusahaan ini mengalami likuid sebesar 

176.77% artinya terdapatnya kelebihan 

pada aktiva lancar pada aktiva lancar untuk 

dapat menutupi utang lancar pada 

CV.Dharmata borneo cabang terang optik 

yang mengalami fluktuasi (terjadi 

peningkatan dan penurunan jumlah current 

ratio) setiap tahunnya. 

Pada tahun 2019 perusahaan ini 

mengalami likuid sebesar 128.62% artinya 

terdapatnya kelebihan pada aktiva lancar 

pada aktiva lancar untuk dapat menutupi 

utang lancar pada CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik yang mengalami 

fluktuasi (terjadi peningkatan dan 

penurunan jumlah current ratio) setiap 

tahunnya. 

Pada tahun 2020 perusahaan ini 

mengalami likuid sebesar 139.54% artinya 

terdapatnya kelebihan pada aktiva lancar 

pada aktiva lancar untuk dapat menutupi 

utang lancar pada PT.Inti Angkasa Dewa 

Pekanbaru yang mengalami fluktuasi 

(terjadi peningkatan dan penurunan jumlah 

current ratio) setiap tahunnya. 

Pada tahun 2019 terjadi penurunan 

jumlah current ratio sebesar 128.62%, yaitu 

current ratio pada tahun 2018 sebelumnya 

berjumlah 176.77 % perusahaan ini mampu 

untuk memenuhi kewajiban jangka 

peendeknya, Dan pada tahun 2020 juga, 

terjadi peningkatan jumlah current ratio 

sebesar yang dikarenakan perusahaan 

mampu dalam mengelola aktiva 

lancarnya,dan menurun menjadi 139.54%. 

 

 

2. Quick Ratio 

Persediaan merupakan unsur aktiva 

lancar yang tingkat likuiditasnya rendah, 

sering mengalami fluktuasi harga, dan 

unsur aktiva lancar ini sering menimbulkan 

kerugian jika terjadi likuidasi. Jadi quick 

ratio lebih baik dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

Quick ratio merupakan suatu 

pengkajian yang lebih tajam atas 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang jangka pendeknya. Rasio ini juga 

disebut rasio cepat, merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka pendeknya 

dengan aktiva lancar yang ada tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan 

(inventory). Artinya nilai persediaan 

diabaikan dengan cara dikurangi dari total 

aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena 

persediaan dianggap memerlukan waktu 

relatif lebih lama untuk diuangkan. 

Rasio ini menunjukan kemampuan 

aktiva lancar yang paling likuid mampu 

menutupi hutang lancar. Semaki besar rasio 

ini semakin baik. Rasio ini disebut juga 

Acid test rasio. 

Untuk quick rasio ukuran 

berdasarkan prinsaip hati-hati adalah 100% 

atau 1:1 dianggap cukup memuaskan 

didalam perusahaan apabila kurang maka 

dianggap kurang baik. 

Untuk mencari quick ratio, diukur 

dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi 

dengan nilai persediaan. Terkadang 

perusahaan juga memasukkan biaya yang 

dibayar dimuka jika memang ada dan 

dibandingkan dengan seluruh utang lancar. 

Adapun rumus yang digunakan dalam 

menghitung besarnya quick ratio adalah : 

Quick ratio = 
aktiva lancar-persediaan

hutang lancar
 x 100% 

Quick ratio pada CV.Dharmata 

borneo cabang terang optik 3 tahun 

berturut-turut adalah sebagai berikut : 

 

 



7 
 

Tabel 4.2 

Quick ratio CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik 2018-2020 

Tahun Aktiva lancar- 
persediaan 

Hutang lancar Quick 

ratio 

penilaian 

2018 Rp.133.107.500,- Rp.92.363.200.- 144.13% Likuid 

2019 Rp.155.250.600,- Rp.145.893.500,- 106.41% Likuid 

2020 Rp.111.532.300,- Rp.100.099.500,- 111.46% Likuid 

Sumber : CV.Darmata borneo cabang terang 

optik 2021 

 

144.13%+106.41%+111.46%

3 tahun 
 = 120.66% 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat 

quick ratio pada CV.Darmata borneo 

cabang terang optik pada tahun 2018 

mengalami likuid, 144.13% artinya 

terdapat kelebihan pada aktiva lancar untuk 

dapat menutupi kelebihan pada hutang 

lancar. 

Pada tahun 2019 mengalami likuid, 

106.41% artinya terdapat kelebihan pada 

aktiva lancar untuk dapat menutupi 

kelebihan pada hutang lancar. 

Pada tahun 2020 mengalami likuid, 

111.46% artinya terdapat kelebihan pada 

aktiva lancar untuk dapat menutupi 

kelebihan pada hutang lancar. 

. Tabel diatas juga menggambarkan 

keadaan quick ratio CV.Darmata borneo 

cabang terang optik yang mengalami 

fluktuasi (terjadi peningkatan dan 

penurunan jumlah current ratio) setiap 

tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi 

penurunan jumlah quick ratio sebesar 

106.41%, yaitu quick ratio pada tahun 2018 

sebelumnya berjumlah 144.13% 

perusahaan ini. dan tahun 2020 quick ratio 

sebesar 111.46% mengalami kenaikan. 

 

3. Cash Rasio 

Rasio ini menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang jangka 

pendeknya yang harus segera dipenuhi 

dengan kas dan surat berharga dalam 

perusahaan yang dapat segera di uangkan. 

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk 

mengetahui bahwa setiap hutang lancar Rp. 

1,00 di jaminkan oleh kas dan efek sebesar 

hasil yang diperoleh dari cash rationya, 

tidak terdapat standar khusus pada cash 

ratio sehingga penilaianya tergantung 

kebijakan perusahaan. 

Merupakan alat untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia 

untuk membayar utang. Hal ini dapat di 

tunjukan dari tersedianya dana kas atau 

yang setara dengan kas seperti rekening 

giro. 

Cash ratio = 
kas

hutang lancar
 x 100% 

Cash ratio pada CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik 3 tahun berturut-turut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Cash ratio CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik 2018-2020 

Tahun  Kas Hutang lancar Cash 

ratio 

Penilaian 

2018 Rp.51.156.400,- Rp.92.363.200.- 55.38% Likuid 

2019 Rp.59.197.600,- Rp.145.893.500,- 37.14% Likuid 

2020 Rp.49.515.100,- Rp.100.099.500,- 49.46% Likuid 

Sumber : CV.Darmata borneo cabang 

terang optik 2021 

55.38% + 37.14%+49.46%

3 tahun 
 = 47.32% 

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat cash 

ratio pada CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik pada tahun 2018 cash ratio 

posisi likuid 55.38% , artinya terdapat 

kelebihan utang lancar yang digunakan 

pada kas dan bank yang dapat menutupi 

kelebihan pada hutang lancar. 

Pada tahun 2019 cash ratio posisi 

likuid 37.14% , artinya terdapat kelebihan 

utang lancar yang digunakan pada kas dan 

bank yang dapat menutupi kelebihan pada 

hutang lancar. 
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Pada tahun 2020 cash ratio posisi 

likuid 49.46 % , artinya terdapat kelebihan 

utang lancar yang digunakan pada kas dan 

bank yang dapat menutupi kelebihan pada 

hutang lancar. 

Tabel diatas juga menggambarkan 

keadaan cash ratio CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik yang mengalami 

fluktuasi (terjadi peningkatan dan 

penurunan jumlah current ratio) setiap 

tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi 

penurunan jumlah cash ratio sebesar 

55.38%,. Dan pada tahun 2019 , terjadi 

penurunan jumlah cash ratio sebesar 

37.14% yang dikarenakan perusahaan 

mampu dalam mengelola aktiva 

lancarnya,dan tahun 2020 mengalami 

peningkatan lagi menjadi 49.46% pada 

perusahaan. 

 

4. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban atau utang jangka 

panjang. Perusahaan dikatakan solvable 

jika total assetnya lebih besar dari total 

utangnya. Sebaliknya, jika total assetnya 

lebih kecil dari total kewajibannya 

dikatakan tidak solvable. 

Rasio solvabiliats menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau 

kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat 

dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka 

panjang seperti aktiva tetap dan hutang 

jangka panjang. 

Besarnya ukuran umum yang dipakai 

adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali 

dari total hutang perusahaan dikatakan 

solvable bila rasionya kurang dari 200%, Di 

tinjau dari solvabilitas, maka keadaan 

perusahaan di bedakan menjadi : a. 

Solvable, perusahaan mampu memenuhi 

semua kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi.  

b. Insolvable, perusahaan tidak mampu 

memenuhi semua kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan dilikuidasi. 

Tabel 4.4 

Cash ratio CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik 2018-2020 

Tahun Hutang jangka 
panjang  

Modal sendiri solvabilitas Penilaian  

2018 Rp.85.803.600,- Rp.67.046.700,- 127.97% Likuid 

2019 Rp.107.105.900,- Rp.45.102.300,- 238.60% Likuid 

2020 Rp.75.758.300,- Rp.24.677.300,- 306.99% Likuid 

Sumber : CV.Darmata borneo cabang 

terang optik 2021 

 
127.97% + 238.60%+306.99%

3 tahun 
 = 224.52% 

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat 

ratio solvabilitas pada CV.Darmata borneo 

cabang terang optik pada tahun 2018 posisi 

likuid 127.97% artinya terdapatnya 

kelebihan pada hutang jangka panjang 

untuk dapat dibiayai oleh modal sendiri. 

pada tahun 2019 posisi likuid 

238.60% artinya terdapatnya kelebihan 

pada hutang jangka panjang untuk dapat 

dibiayai oleh modal sendiri. 

Pada tahun 2020 posisi likuid 

306.99% artinya terdapatnya kelebihan 

pada hutang jangka panjang untuk dapat 

dibiayai oleh modal sendiri. 

Tabel di atas juga menggambarkan 

keadaan solvabilitas CV.Darmata borneo 

cabang terang optik yang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 

2019 terjadi peningkatan jumlah ratio 

solvabilitas sebesar 238.60%, yaitu 

solvabilitas pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebelumnya berjumlah 127.97 

% dan juga, terjadi kenaikan jumlah ratio 

solvabilitas pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan kembali  menjadi 306.99 % 

pada perusahaan. 
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5. Rasio Rentabilitas 

Rentabilitas adalah rasio ini 

menunjukan seberapa besar tingkat 

keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini 

mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar 

kecilnya tingka keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi. Semakin baik resio 

rentabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. Untung 

ruginya perusahaan dalam akuntansi dapat 

diukur dengan menghitung rasio 

profitabilitas. Dengan demikian pihak 

internal maupun eksternal dapat menilai 

seberapa besar keefektifan pengelolaan dari 

modal kerja. Rasio yang digunakan antara 

lain Return On Investment (ROI), Profit 

Margin, dn Operating Asset Turnover. 

1. Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) adalah 

salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan dalam operasi 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Dengan demikian rasio ini 

menghubungkan keuntungan yang 

diperoleh dari operasinya perusahaan (net 

operating income) dengan jumlah investasi 

atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut 

(net operating assets). Adapun rumus yang 

dipakai untuk menghitung profitabilitas 

dengan menggunakan rasio return on 

investment (ROI) adalah : 

Return On Investment = 
laba bersih 

jumlah aktiva usaha
 x 100% 

Rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada, 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. Jenis rasio ini ada beberapa 

jenis, dalam ini adalah : 

a. Return on investment (ROI), 

dimana rasio ini menunjukkan persentase 

perolehan laba bersih bila diukur dari 

pemilik modal. Semakin besar laba bersih 

akan semakin bagus dampaknya terhadap 

suatu usaha. 

b. Profit margin, angka ini 

menunjukkan besarnya persentase 

pendapatan bersih yang diperoleh dari 

setiap perusahaan. Semakin besar akan 

semakin bagus karena dianggap sebuah 

usaha telah mampu mendapatkan laba yang 

cukup tinggi. 

c. Operating asset turnover yang 

menggambarkan perputaran aktiva. 

Semakin besar rasio ini akan semakin baik 

karena aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

laba akan semakin besar didapat. 
Ada tiga rasio yang sering digunakan yaitu 

: 

a. Profit Margin Profit margin adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

antara profit margin dengan penjualan. 

Rumusan untuk mencari profit margin 

adalah sebagai berikut : 

Net Profit Margin = 
laba bersih setelah pajak 

penjualan 
 x 100% 

Profit margin yang tinggi 

menunjukan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu, sedangkan profit 

margin yang rendah menandakan 

penjualan rendah untuk tingkat biaya 

tertentu atau tingkat biaya yang tinggi 

untuk tingkat penjualan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabel 4.5 

Cash ratio CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik 2018-2020 

Tahun Laba bersih 
setelah pajak 

Penjualan  Rentabilitas  Penilaian  

2018 Rp.369.910.260,- Rp.624.320.600,- 59.25% Likuid 

2019 Rp.375.151.480,- Rp.651.875.400,- 57.55% Likuid 

2020 Rp.363.194.070,- Rp.599.875.100,- 60.54% Likuid 

Sumber : CV.Darmata borneo cabang terang optik 

2021 

59.25% + 57.55%+60.54%

3 tahun 
 = 59.11% 

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat 

ratio rentabilitas pada CV.Darmata borneo 

cabang terang optik pada tahun 2018 dalam 

posisi likuid 59.25%, artinya terdapat 

kelebihan pada penjualan yang nantinya 

akan mengurangi kesempatan CV.Darmata 

borneo cabang terang optik dalam 

mendapatkan keuntungan. pada tahun 2019 

dalam posisi likuid 57.55%, artinya 

terdapat kelebihan pada penjualan yang 

nantinya akan mengurangi kesempatan 

CV.Darmata borneo cabang terang optik 

dalam mendapatkan keuntungan. pada 

tahun 2020 dalam posisi likuid 60.54%, 

artinya terdapat kelebihan pada penjualan 

yang nantinya akan mengurangi 

kesempatan dalam mendapatkan 

keuntungan. 

Tabel diatas juga menggambarkan 

keadaan ratio rentabilitas CV.Darmata 

borneo cabang terang optik yang 

mengalami fluktuasi (terjadi peningkatan 

dan penurunan jumlah current ratio) setiap 

tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi 

penurunan jumlah ratio rentabilitas sebesar 

57.55% Dan pada tahun 2018 juga 

mengalami kenaikan sebesar 59.25% dan 

pada tahun 2020 perusahaan ini mengalami 

peningkatan sebesar 60.54%. 

 

 

6. Analisis Kinerja Keuangan Pada 

Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

Rentabilitas 

Kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. Kinerja keuangan 

mempengaruhi rasio likuiditas untuk dapat 

mengukur perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya.Rasio ini 

penting karena dalam membayar 

kewajiban pada perusahaan. 

Tabel: Penilaian Kinerja 

Penilaian kerja  Hasil  penilaian Standar 

Rasio likuiditas 148.31% Likuid 100% 

Rasio solvabilitas 224.52% Likuid 200% 

Rasio rentabilitas 59.11% solvable 200% 

Sumber : CV.Dharmata borneo cabang 

terang optik 2021 

Pada analisis rasio likuiditas 

perusahaan ini termasuk perusahaan 

likuid.Rasio ini mengukur pada 

kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar 

perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya utang yang dimaksud 

merupakan kewajiban perusahaan. Pada 

perusahaan ini kinerja keuangan 

mengalami likuid pada current rasio 

148.31% dan quick rasio sebesar 120.66% 

dan pada cash rasio perusahaan kinerja 

keuangan mengalami likuid sebesar 

47.32%. Rasio Solvabilitas pengaruh pada 

kinerja keuangan ini menunjukkan 

perusahaan mampu untuk mengelola 

utangnya dalam rangka memperoleh 

keuntungan dan juga mampu untuk 

melunasi kembali utangnya perusahaan 

kinerja keuangan ini termasuk likuid 

sebesar 224.52%. Karena dengan 
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kemampuannya untuk bisa 

mengembalikan utangnya dalam hutang 

jangka panjang dengan cepat dan tepat. 

Rasio Rentabilitas ini mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingka 

keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Semakin baik rasio rentabilitas 

maka semakin baik kinerjanya 

menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan dalam 

kinerja keuangan mengalami likuid sebesar 

59.11% dapat menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan rasio ini untuk dapat mengukur 

efisiensi kinerja keuangan untuk dapat 

mengambil keuntungan relative tinggi dari 

setiap penjualan penggunaan aktiva 

perusahaan yang likuid. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan dalam laporan 

keuangan pada CV.Dharmata borneo 

cabang terang optik selama tiga tahun 

berturut-turut terhitung tahun 2018-2020 

terlihat adanya fluktuasi pada tingkat 

likuiditas dan profitabilitas/rentabilitas 

yang dicapai. Untuk analisa rasio likuiditas 

terhitung tahun 2018-2020, dengan 

menggunakan perhitungan current ratio 

148.31%, tingkat likuiditas  berada dalam 

katagori likuid. Selain itu terjadi fluktuasi 

dalam pengelolaan modal kerjanya. 

Sedangkan untuk perhitungan quick 

120.66%, tingkat likuiditas berada dalam 

katagori likuid meningkat dan menurun 

setiap tahunnya, perhitungan cash ratio 

47.32% tingkat likuiditas pada.berada 

dalam keadaan fluktuasi. Untuk analisa 

rasio solvabilitas 224.52% terhitung tahun 

2018-2020 dengan menggunakan 

perhitungan long debt to equity ratio, 

tingkat solvabilitas berada di dalam 

katagori likuid, hal ini disebabkan adanya 

fluktuasi dalam perolehan modal. Analisa 

ratio rentabilitas Untuk perhitungan net 

profit margin 59.11%, juga termasuk 

kedalam kategori baik dengan penyebab 

yang sama yaitu fluktuasi dalam perolehan 

penjualan. 

 

Saran 

Saran yang diajukan penulis adalah : 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian diharapkan mampu jadi 

metode dalam metode – metode penilaian 

kinerja keuangan yang ada sehingga dapat 

menjadikan referensi bagi akademis dalam 

proses akademik baik pada proses 

pencarian data,perhitungan data,maupun 

dari pembahasan metode yang digunakan. 

2. Bagi perusahaan 

Perusahaan perlu menerapkan strategi-

strategi khusus untuk memaksimalkan 

kinerja dan memperoleh keuntungan demi 

kelancaran perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi 

referensi untuk mengembangkan penelitian 

sejenisnya di masa yang akan datang. 
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