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RINGKASAN 

SAUT SITANGGANG, ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN PADA 
SWAMITRA UNIT SIMPAN PINJAM CABANG BINJAI (dibawah bimbingan 
Bapak Drs. Rasdianto MS, A k  sebagai Pembimbing I dan lbu Dra. Hj. Sari 

Bulan Tambunan ,  S E  sebagai pembimbing II ) .  

Swamitra Unit Simpan Pinjam Cabang Binjai adalah suatu bentuk usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa keuangan berupa simpan pinjam. Sistem operasional 

didukung oleh sistem manajemen yang dipersiapkan oleh Bank Bukopin dan dikelola 

tenaga-tenaga koperasi dan atau lembaga keuangan mikro yang dilatih khusus untuk 

tugas-tugas ini yang menjalankan transaksi berkaitan dengan produk-produk 

Swamitra serta melayani anggota dan nasabah diwilayah kerja dengan didukung oleh 

teknologi yang terhubung dengan Bank Bukopin yang memungkinkan anggota dan 

nasabah melakukan transaksi dengan cepat, sehingga pedagang pasar · maupun 

pengusaha kecil mempunyai waktu lebih banyak untuk memikirkan kemajuan usaha 

mereka. 

Swamitra membuat laporan keuangan pada akhir periode dengan bentuk yang 

belum standar, sehingga penulis mengalami kendala dalam melakukan 

analisis.Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis rasio laporan 

keuangan yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari keduanya. Dari sekian banyak rasio yang ada penulis hanya 

rnenggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio keuntungan, dan rasio 

perturnbuhan. 
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Untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang diperlukan, penulis 

mengadakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh 

penulis melakukan analisis dan evaluasi sejauh mana kelengkapan "Analisis Rasio 

Laporan Keuan gan Pada Swamitra U nit Simpan Pin jam Cabang Bin jai" maka 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Dari analisis dan evaluasi terhadap rasio likuiditas Swamitra Unit Simpan Pinjam 

Cabang Binjai ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Current Ratio pada tahun 2004 sebesar 38,5% tahun 2005,2006 naik sebesar 

82,7% dan 97,7%. Ini menandakan bahwa jaminan aktiva lancar terhadap hutang 

lancar terns meningkat. Quick Ratio pada tahun 2004 sebesar 36,7% dan tahun 

2005,2006 naik sebesar 80,7% dan 96,8%. Ini menandakan bahwa jaminan aktiva 

lancar terhadap hutang jangka pendek dengan aktiva yang lebih likuid. Cash Ratio 

pada tahun 2004 sebesar 1,25%. tahun 2005, 2006 meningkat sebesar 5,62% dan 

17%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan semakin baik dalam 

membayar hutang lancar dengan kas yang tersedia. Networking Capital pada 

tahun 2004 sebesar Rp. 249.573.230, pada tahun 2005,2006 naik sebesar 

Rp.275.513.098 dan Rp. 276.849.510. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

likuiditas perusahaan dari keseluruhan total aktiva dan modal kerja sangat baik. 
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2. Swarnitra Unit Simpan Pinjarn Cabang Binjai dilihat dari rasio solvabilitas yaitu 

kemampuan permodalan untuk membiayai kegiatan operasional sedikit dapat 

terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari rasio berikut : 

Debt Ratio pada tahun 2004 sebesar 36,9%, tahun 2005,2006 meningkat 

sebesar 37,6% dan 43,9%. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 

semakin baik sehingga dapat dikatakan perusahaan mampu membayar segala 

kewajibanya apabila perusahaan dilikuidasi. Debt To Equity Ratio pada tahun 

2004 sebesar 58,4%, tahun 2005,2006 meningkat sebesar 60% dan 78,3%. Hal 

ini menunjukkan bahwa modal sendiri yang dijadikan jarninan untuk keseluruhan 

hutang perusahaan semakin menurun atau sedikit. Long Term Debt to Equity 

Ratio pada tahun 2004 sebesar 26,3%, tahun 2005 meningkat sebesar 29,3%. 

Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 20%. Khusus pada tahun 

2006 ini modal sendiri tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutang lancar. 

3. Dari rasio profitabilitas dapat dilihat bahwa Swarnitra Unit Simpan Pinjam 

Cabang Binjai dari tahun 2004 hingga 2006 dapat diketahui dari rasio berikut : 

Gross Profit Margin tahun 2004 sebesar 10,2 % dan menurun pada tahun 2005 

sebesar 83,7%, tahun 2006 naik sebesar 98,4 %. Net Profit Margin tahun 2004 

sebesar 29, 1 %, tahun 2005 hingga 2006 mengalami penurunan masing-masing 

9,3% dan 5,9%. Return On Investment tahun 2004 sebesar 3,5%, tahun 2005 

hingga 2006 mengalami penurunan masing-masing 3, 1 % dan 2, 7%. 

Dilihat dari ketiga rasio ini maka secara keseluruhan menun jukkan rata-rata 

pennnman tidak tetap ctiap pcrio de ini bcrarti bahwa Swamitra Unit Simpan 

1ll 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pinjam Cabang Binjai masih bekerja di bawah kapasitas normal. Salah satu 

penyebab menurunnya profitabilitas perusahaan adalah Swamitra Unit Simpan 

Pinjam Cabang Binjai dengan tingkat likuiditas yang berlaku tinggi. 

4. Dilihat dari analisis pertumbuhan terlihat bahwa Swamitra Unit Simpan Pinjam 

Cabang Binjai mengalami laju pertumbuhan untuk tahun 2004-2006, yaitu laju 

pertumbuhan total aktiva sebesar 8,5%, pertumbuhan simpanan swamitra sebesar 

-27,27%, pertumbuhan bunga yang dibayar dari pinjaman 29% dan pertumbuhan 

laba bersih perusah�an sebesar -8,65%. 

Dalam usaha mengatasi masalah yang dihadapi, dikemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, penulis mengalami sedikit 

kesulitan dalam · membaca laporan yang disajikan, disebabkan poin-poin yang 

kurang jelas terutama dalam laporan neracanya. Saran penulis agar setiap 

penempatannya jelas dan disesuaikan dengan standar yang ada, sehingga ada 

keseragaman bentuk dan lebih mudah menganalisisnya. 

2. Lebih meningkatkan usaha secara maksimal dengan cara mempertahankan yang 

baik dan memperbaiki kekurangan. Misal : mencegah terjadi over likuid pada 

masa yang akan datang sehingga rentabilitas perusahaan akan semakin tinggi 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu juga dapat dilakukan 

dengan memotivasi karyawan untuk bekerjasama mencapai tujuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHP) pasal 6, setiap 

perusahaan hams menyusun catatan baik laporan keuangan maupun kejadian-

kejadian yang terdapat dalam perusahaan. Laporan keuangan menerangkan seluk 

beluk yang terkait pada masalah keuangan sedangkan catatan kegiatan perusahaan 

-----
misalnya penawaran, penJ • J;-----. pengiriman surat dan sebagainya. 

�� 
. �E� . . . e�j. 

Secara umum, tuJuan setrnp perusahaan adalah mencar1 laba (profit mpt ve) "ff,� {t l I ' ) 
dengan adanya laba yang kontinuitas perusahaan dapat dijamin dan pertumb]ih nnya

. 

�· 
1' . _I I 

. _ _.:/.,.._ . . . . r/. . \ '-� • 
dapat menmgkat sesuai dengan yang d1harapkan. Untuk mengetahm bahwa 'SU tu- -- ---f � 

/(: ,... 

perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran dapat dilihat dari kegiatan serta 

laporan keuangannya. Untuk menilai apakah sumber operasi perusahaan efisien dan 

efektif dalam penggunaan sumber-sumber dananya diperlukan analisa dan evaluasi 

terhadap suatu laporan kegiatan yang membandingkannya dari satu tahun ke tahun 

yang lain_ Salah satu cara untuk penganalisisan laporan keuangan adalah dengan 

melakukan komparatif atau perbandingan diantara pos-pos yang ada dalam laporan 

keuangan. Hasil dari analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan baik oleh 

pihak perusahan itu sendiri maupun oleh luar perusahaan seperti dunia perbankan 

dalam upaya pengajuan kredit, kantor pajak dalam menetapkan besamya pajak yang 
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akan dibebankan kepada perusahaan. Bagi perusahaan khususnya p1mpman 

perusahaan hasil analisis tersebut memberikan bahan pertimbangan kepada pemilik 

atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk mengelola perusahaan. 

Disamping itu berguna untuk mengetahui posisi keuangan pada periode yang lalu, 

sehingga pimpinan dapat menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, 

mengambil keputusan dan menetapkan kebijaksanaan yang lebih baik pada masa 

yang akan datang. 

Bagi pihak eksternal meliputi kreditur, investor, bank, pemerintah dalam hal 

ini instansi perpajakan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan 

dapat menentukan keputusan apa atau tindakan apa serta kebijaksanaan apa yang 
------.....: 

. 

akan dijalankan. Oleh seba..., itu, perusahaan harus mampu memperlihatkan 

rentabilitas yang tinggi atau secara normal memiliki likuiditas dan solvabilitas yang 

seimbang. 

Untuk mengetahui tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas suatu 

perusahaan dapat menganalisis laporan keuangan yang mana sumber datanya dapat 

diambil dari laporan keuangannya berupa neraca dan rugi laba. Salah satu cara untuk 

menganalisis laporan keuangan adalah melalui analisis rasio. Jika likuiditas 

perusahaan itu kurang baik maka pembayaran hutang-hutangnya kepada pihak ketiga 

dalam jangka pendek yang telah jatuh tempo menjadi tertunda, akibatnya akan 

menghilangkan kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. 

Solvabilitas merupakan salah satu kriteria yang menjadi perhatian investor 

jangka panjang. Umumn a kreditur enggan menanamkan modalnya keperusahaan 
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