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  BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisa Penilaian Rasio Keuangan Subsektor Jalan Tol 

Berdasarkan penilaian rasio keuangan yang dilakukan peneliti pada Subsektor 

Jalan Tol ini menggunakan perhitungan rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, profitabilitas dan pasar sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Rasio Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Citra 

Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2013  - 2015 
 

Sumber : Data yang sudah diolah, 2017  

  

ITEMS 2013 Rata-

Rata 

Industri 

2014 Rata-

Rata 

Industri 

2015 Rata-

Rata 

Industri Kode Perusahaan JSMR CMNP JSMR CMNP JSMR CMNP 

RASIO LIKUIDITAS                   

Rasio Lancar (Current 

Ratio) 77,78% 382,29% 401,85% 82,44% 396,00% 268,59% 48,16% 287,88% 196,28% 

Rasio Cepat (Quick 

Ratio) 77,78% 382,29% 401,85% 81,93% 396,00% 268,00% 47,90% 287,88% 195,50% 

RASIO 

SOLVABILITAS                   

Debt to Equity Ratio 

(DER) 169,31% 45,45% 87,20% 189,09% 42,27% 101,31% 196,92% 48,30% 110,35% 

Debt to Asset Ratio 

(DAR) 63,69% 30,91% 42,17% 65,41% 29,71% 45,73% 66,32% 32,57% 48,36% 

RASIO AKTIVITAS                   

Total Asset Turn Over 0,37 0,20 0,24 0,29 0,25 0,22 0,27 0,25 0,21 

RASIO 

PROFITABILITAS                   

Return on Equtiy (ROE) 8,80% 12,37% 8,59% 11,22% 11,04% 9,57% 10,67% 10,87% 9,88% 

Return on Asset (ROA) 3,31% 8,41% 4,95% 3,88% 7,76% 5,13% 3,59% 7,33% 5,09% 

RASIO PASAR                   

Price to Book Value 

(PBV) 3,04 1,81 2,36 4,35 1,40 2,35 2,87 1,61 1,64 
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4.1.1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan (Kasmir, 2012). Berdasarkan tabel 4.1 Rasio 

Lancar (Current Ratio) untuk perusahaan JSMR mengalami fluktuasi, pada 

tahun 2013 mempunyai nilai rasio lancar sebesar 77,78% lebih kecil atau 

berada di bawah rata-rata industri sejenis 401,85%kemudian di tahun 2014 

mengalami kenaikan sebesar 82,44% tetapi masih berada dibawah rata-rata 

industri sejenis 268,59% hal ini dikarenakan hutang lancarnya mengalami 

penurunan dari Rp 4.870.805.710.000 menjadi Rp 4.301.009.557.000. Pada 

tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 48,16% masih berada 

dibawah rata-rata industri sejenis sebesar 196,28 hal ini dikarenakan hutang 

lancarnya lebih besar dibanding dengan aset lancar yang dimiliki yaitu Rp 

7.743.786.951.000.  

Perusahaan JSMR yang termasuk Award SRI KEHATI menunjukkan 

kurang mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika 

dibandingkan dengan perusahaan CMNP tidak termasuk Award SRI KEHATI 

sebab JSMR menujukkan hasil dibawah standar rasio lancar yaitu 200% atau 

(2:1). Sedangkan perusahaan CMNP menunjukkan perusahaan yang mampu 

membayar liabilitas jangka pendeknya, karena perusahaan CMNP berada 

diatas rata-rata industri sejenis dan memiliki rasio yang tinggi. Hasil dari tabel 
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4,1 diatas ditahun 2013 mempunyai nilai sebesar 382,29 kemudian mengalami 

kenaikan sebesar 396,00 ditahun 2014 dan 287,88 ditahun 2015.   

Kemudian hasil dari rasio cepat (Quick Ratio) menunjukkan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkn persediaan. Hasil 

perhitungan yang dimiliki perusahaan JSMR pada tahun 2013 sebesar 77,78% 

berada dibawah rata-rata industri sejenis 401,85% kemudian mengalami 

kenaikan ditahun 2014 sebesar 81,93% berada dibawah rata-rata industri 

sejenis sebesar 268,00% hal ini disebabkan utang lancarnya mengalami 

penurunan dari Rp 4.870.805.710.000 menjadi Rp 4.301.009.557.000. 

Kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 47,90 berada 

dibawah rata-rata industri sejenis sebesar 195,50 hal ini menggambarkan 

bahwa perusahaan JSMR mengalami masalah dalam pembayaran liabilitas 

lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya karena nilainya <1.  

Ditinjau dari Rasio likuiditasperusahaan JSMR yang termasuk Award 

SRI KEHATI kinerja keuangan perusahaannya kurang likuid artinya 

perusahaan kurang mampu membayar liabilitas jangka pendeknya 

dibandingkan dengan perusahaan CMNP yang tidak termasuk Award SRI 

KEHATI.  
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4.1.2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan 

dibiayai dengan utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). (Kasmir, 

2012)Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui nilai DER(Debt to Equity Ratio) dari 

perusahaan JSMR mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2013-2015, 

pada tahun 2013 DER memiliki nilai sebesar 169,31% berada di atas rata-rata 

industri sejenis 87,20% hal ini menunjukkan bahwa para kreditor memberikan 

169,31% yang diberikan oleh pemegang saham dan modal perusahaan dibiayai 

oleh utang. Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 189,09% berada diatas rata-

rata industri sejenis 101,31% peningkatan ini terjadi karena total utang yang 

dimiliki perusahaan JSMR mengalami kenaikan dari Rp 17.875.167.378.000 

menjadi Rp 20.839.233.322.000. Kemudian ditahun 2015 mengalami kenaikan 

kembali sebesar 196,92% berada diatas rata-rata industri sejenis 110,35% artinya 

perusahaan JSMR didanai oleh utang. Karena perusahaan JSRM dari rasio DER 

total hutang yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan modal yang dimiliki 

perusahaan. 

Dapat dikatakan bahwa perusahaan JSMR kurang begitu baik dalam hal 

pendanaan modal, karena modal yang dimiliki lebih didapat dari utang. Jika 

dibandingkan dengan perusahaan CMNP menunjukkan perusahaan yang cukup 

baik dalam hal pendanaan modal karena total utang yang dimiliki perusahaan 
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tidak begitu besar dibanding dengan modal yang dimiliki dan masih berada 

dibawah rata-rata industri sejenis. Hasil nilai DER ditahun 2013 sebesar 45,45% 

ditahun 2014 sebesar 42,27% dan ditahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 

48,30%.  

Kemudian hasil dari (Debt to Asset Ratio) DAR kemampuan rasio utang 

yang akan digunakan untuk perbandingan antara total utang dengan aset. 

seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau utang perusahaan 

berpengaruh terhadap aset. Pada tahun 2013 sebesar 63,69% berada diatas rata-

rata industri sejenis 42,17%, artinya 63,69% dari aset perusahaan didanai oleh 

utang dan 42,17% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Ditahun 

2014 mengalami kenaikan sebesar 65,41% berada dibawah rata-rata industri 

sejenis 45,73% kemudian ditahun 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 

66,32% berada dibawah rata-rata industri sejenis 48,36% artinya kreditor 

memberikan lebih dari setengah total pendanaan. Bahwa rasio DAR perusahaan 

JSMR melebihi rata-rata industri sejenis bisa menjadi tanda bahaya dan bisa 

membuat sulit meminjam tambahan dana tanpa harus menghimpun ekuitas 

terlebih dahulu (Houston, 2013). Perusahaan CMNP pada rasio DAR 

menghasilkan nilai sebesar ditahun 2013 30,91% menglami penurunan ditahun 

2014 sebesar 29,71% kembali mengalami kenaikan 32,57%.   

Ditinjau dari rasio solvabilitasnya bahwa kinerja keuangan perusahaan 

JSMR yang termasuk SRI KEHATI menunjukkan tingkat risiko keuangan 

yang lebih tinggi atau dapat dikatakan kurang begitu baik dalam hal 
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pendanaan modal dan total aset karena lebih banyak didapat dari utang 

dibanding dengan perusahaan CMNP tidak termasuk SRI KEHATI, dari rasio 

utang terhadap modal dan rasio utang terhadap aset perusahaan JSMR masih 

berada diatas rata-rata industri. 

 

4.1.3. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio ini 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari. (Kasmir, 2012)Berdasarkan tabel 4.1Total Asset Turn 

Over Ratio (TATO) tahun 2013-2015 dimana rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan aset keseluruhan yang 

dimiliki perusahaan, dalam menghasilkan volume penjualan. Dari hasil TATO 

pada tahun 2013 sebesar 0,37x berada diatas rata-rata industri sejenis 0,24x 

kemudian mengalami penurunan ditahun 2014 sebesar 0,29x berada diatas 

rata-rata industri sejenis 0,22x dikarenakan penjualan mengalami penurunan 

dari Rp 10.271.467.635.000 menjadi Rp 9.173.817.307.000 kemudian 

menurun kembali sebesar 0,27x berada diatas rata-rata industri sejenis 0,21x. 

Perusahaan JSMR menunjukkan kestabilan yang cukup baik terhadap 

perputaran aset yang dimiliki perusahaan, artinya perusahaan JSMR dapat 

dikatakan lebih effisien dibanding dengan perusahaan CMNP yang tidak 

termasuk SRI KEHATI. 
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Sedangkan hasil untuk TATO pada perusahaan CMNP tiap tahunnya 

mengalami kenaikan yang cukup stabil yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015 

sebesar 0,25x walaupun rata-rata dari CMNP hanya sebesar 0,23x berarti 

masih berada batas maksimum dari rata-rata industri sejenis. Perusahaan 

CMNP sebaiknya lebih meningkatkan penjualan atau mengurangi sebagian 

aset yang kurang produktif.  

Perusahaan JSMR ditinjau dari rasio aktivitasnya bahwa kinerja 

keuagan perusahaan lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan CMNP yang bukan SRI KEHATI. Rasio perputaran total aset 

perusahaan JSMR juga menunjukkan berada diatas rata-rata industri sejenis 

artinya perputaran aset relatif lebih baik atau lebih efisien dari perusahaan 

CMNP.  

 

4.1.4. Rasio Profitabilitas 

 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini digunakan untuk 

menunjukkan efisiensi perusahaan. (Kasmir, 2012)Berdasarkan tabel 4.1 dari 

hasil (Return On Equity) ROEtahun 2013-2015 menunjukkan tingkat 

pengembalian terhadap investasi yang dilakukan dengan membaginya dengan 

modal. Dari hasil pengolahan data rasio ROE tahun 2013 memiliki nilai 

sebesar 8,80% hal tersebut berarti bahwa 8,80% JSMR memperoleh laba atas 
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investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, nilai ini lebih besar 

jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis sebesar 8,59%.Ditahun 

2014 mengalami kenaikan sebesar 11,22% berada diatas rata-rata industri 

sejenis 9,57% hal ini dikarenakan laba bersih perusahaan JSMR mengalami 

kenaikan dari Rp 928.787.747.000 menjadi Rp 1.237.014.172.000. Kemudian 

mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 10,67% meskipun mengalami 

penurunan namun JSMR masih memperoleh pengembalian atas ekuitasnya 

sebesar 10,67% lebih tinggi dari rata-rata industri sejenis hanya 9,88%.  

Kemudian perusahaan CMPN juga memiliki tingkat pengembalian 

atas ekuitas yang selalu berada diatas rata-rata industri sejenis serta memiliki 

rasio yang tinggi yaitu ditahun 2013 sebesar 12,37% kemudian mengalami 

penurunan sebesar 11,04% ditahun 2014 dan ditahun 2015 kembali menurun 

sebesar 10,87%.  

Sedangkan hasil (Return On Asset) ROA pada dua perusahaan 

menunjukkan bahwa ROA yang dihasilkan positif dan menunjukkan bahwa 

aset yang dipergunakan untuk operasi perusahaan dan mampu memberikan 

laba perusahaan. Perusahaan JSMR yang termasuk SRI KEHATI 

menghasilkan masih berada dibawah rata-rata industri sejenis, artinya 

perusahaan ini kurang mampu mencerminkan seberapa efektif manajemen 

untuk meningkatkan profit dalam menggunakan aset yang dimiliki 

perusahaan. Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.1 ditahun 2013 memiliki 

nilai sebesar 3,31% berada dibawah rata-rata industri sejenis 4,95% kemudian 
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mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 3,88% berada dibawah rata-rata 

industri sejenis sebesar 5,13% hal ini dikarenakan laba bersih ditahun 2014 

mengalami kenaikan, kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar 

3,59% berada dibawah rata-rata industri sejenis 5,09%. Ini bukanlah sesuatu 

yang baik bagi perusahaan JSMR, tetapi tingkat pengembalian atas aset yang 

rendah tidak selalu buruk, bisa terjadi oleh keputusan yang disengaja untuk 

menggunakan utang dalam jumlah besar. Utang yang besar bisa menyebabkan 

rendahnya ROA. Dibanding dengan perusahaan CMNP yang tidak termasuk 

SRI KEHATI menghasilkan profit yang lebih tinggi bagi perusahaannya.   

Perusahaan CMNP menghasilkan tingkat pengembalian atas aset yang 

tergolong baik atau tinggi ditahun 2013 sebesar 8,41% kemudian mengalami 

penurunan 7,76% ditahun 2014 dan mengalami penurunan kembali ditahun 

2015 sebesar 7,33% dan berada diatas rata-rata industri sejenis.  

Ditinjau dari perusahaan JSMR yang termasuk SRI KEHATI dilihat 

dari rasio profitabilitasnya bahwa kinerja keuangan perusahaandi rasio ROE 

memiliki tingkat keuntungan yang cukup besar pada tingkat pengembalian 

atas ekuitas dan berada diatas rata-rata industri dibandingkan dengan 

perusahaan CMNP yang tidak SRI KEHATI. Sedangkan pada rasio ROA 

perusahaan JSMR dalam menghasilkan laba bersih dalam menggunakan aset 

masih berada dibawah rata-rata industri, artinya kondisi perusahaan JSMR 

masih tergolong cukup baik dibandingkan CMNP yang tidak SRI KEHATI 

yang keduanya memiliki kinerja yang baik.  
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4.1.5. Rasio Pasar  

Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan 

pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh 

investor yang memiliki laba dan arus kas yang terus mengalami pertumbuhan 

dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibanding dengan 

pengembalian yang rendah (Houston, 2013)Berdasarkan tabel 4.1Price to 

Book Value (PBV) tahun 2013-2015 dimana rasio ini menunjukkan 

perbandingan antara harga saham terhadap nilai buku, perusahaanJSMR yang 

termasuk SRI KEHATI memiliki nilai yang tinggi karena nilai bukunya rata-

rata sebesar 3,42 kali walaupun sempat mengalami penurunan sebesar 1,48 

kali ditahun 2014 ke tahun 2015.Artinya perusahaan JSMR mempunyai harga 

saham yang tinggi atau berada diatas harga sebenarnya, dan dapat dikatakan 

perusahaan JSMR dinilai tinggi oleh para investor atau pemegang saham. 

Dibanding dengan perusahaan CMNP memiliki nilai buku yang dapat 

dikatakan rendah karena dari hasil rata-rata tahun 2013-2015 sebesar 1,61 kali 

masih dibawah rata-rata industri sebesar 2,11 kalidan masih dibawah JSMR, 

akan tetapi perusahaan CMNP dapat dikatakan cukup baik karena 

menunjukkan angka >1. 

Ditinjau dari rasio pasar bahwa kinerja keuangan pada perusahaan 

JSMR yang termasuk SRI KEHATI lebih tinggi atau lebih baik dibanding 

dengan perusahaan CMNP yang tidak termasuk SRI KEHATI dan berada di 
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atas rata-rata industri sejenis, artinya harga pasar JSMR lebih tinggi dibanding 

dengan CMNP.  

 

4.2. Analisa Penilaian Rasio Keuangan Subsektor Kosmetik & Alat Rumah 

Tangga 

Berdasarkan penilaian rasio keuangan yang dilakukan peneliti pada Subsektor 

Kosmetik & Alat Rumah Tangga ini menggunakan perhitungan rasio keuangan 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan pasar sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Rasio Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Mandom 

Indonesia Tbk tahun 2013  - 2015 

Sumber : Data yang sudah diolah, 2017 

  

ITEMS 2013 
Rata-

Rata 

Industri 

2014 
Rata-

Rata 

Industri 

2015 
Rata-

Rata 

Industri Kode Perusahaan UNVR TCID UNVR TCID UNVR TCID 

RASIO LIKUIDITAS                   

Rasio Lancar (Current Ratio) 69,64% 357,32% 322,49% 71,49% 179,82% 232,16% 65,40% 499,11% 277,37% 

Rasio Cepat (Quick Ratio) 44,88% 194,86% 249,39% 45,25% 93,48% 167,85% 42,71% 327,43% 202,92% 

RASIO SOLVABILITAS                   

Debt to Equity Ratio (DER) 213,73% 26,61% 71,77% 200,87% 48,84% 78,90% 225,85% 21,41% 85,50% 

Debt to Asset Ratio (DAR) 68,13% 21,48% 33,97% 66,76% 32,81% 38,93% 69,31% 17,64% 38,78% 

RASIO AKTIVITAS                   

Total Asset Turn Over 2,30 1,38 1,34 2,42 1,24 1,35 2,32 1,11 1,28 

RASIO PROFITABILITAS                   

Return on Equtiy (ROE) 125,81% 13,54% 32,43% 124,86% 14,04% 30,47% 121,22% 31,75% 32,00% 

Return on Asset (ROA) 40,10% 10,92% 12,95% 41,50% 9,43% 11,84% 37,20% 26,15% 13,28% 

RASIO PASAR                   

Price to Book Value (PBV) 46,63 2,02 10,87 51,92 2,81 11,68 58,48 1,93 12,56 
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4.2.1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

suatu perusahaan(Kasmir, 2012). Berdasarkan tabel 4.2 Rasio lancar (Current 

Ratio) untuk perusahaan UNVR pada tahun 2013 mempunyai nilai rasio lancar 

sebesar 69,64% lebih kecil atau berada dibawah rata-rata industri sejenis 

322,49% kemudian ditahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 71,49% tetapi 

masih berada dibawah rata-rata industri sejenis 232,16% hal ini dikarenakan aset 

lancarnya mengalami kenaikan dari Rp 5.862.939.000.000 menjadi Rp 

6.337.170.000.000. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 

65,40% berada dibawah rata-rata industri sejenis 277,37% hal ini dikarenakan 

hutang lancarnya lebih besar dibanding dengan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan.  

Perusahaan UNVR yang termasuk Award SRI KEHATI menunjukkan kurang 

mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan dengan 

perusahaan TCID tidak termasuk Award SRI KEHATI sebab UNVR 

menunjukkan hasil masih dibawah standar rasio lancar yaitu 200% atau (2:1). 

Sedangkan perusahaan TCID menunjukkan perusahaan yang mampu dalam 

membayar liabilitas jangka pendeknya, karena perusahaan TCID berada diatas 

rata-rata industri dan memiliki rasio yang tinggi. Hasil dari pengolahan data 

ditahun 2013 sebesar 357,32% kemudian mengalami penurunan sebesar 179,82% 

kemudain mengalami kenaikan kembali ditahun 2015 sebesar 499,11%.  
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Kemudian hasil dari Rasio Cepat (Quick Ratio) menunjukkan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Hasil perhitungan 

yang dimiliki perusahaan UNVR pada tahun 2013 sebesar 44,88% berada 

dibawah rata-rata industri sejenis 249,39% kemudian mengalami kenaikan 

ditahun 2014 sebesar 45,25% masih berada dibawah rata-rata industri sejenis 

167,85% hal ini disebabkan aset lancar yang mengalami kenaikan, kemudian 

ditahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 42,71% berada dibawah 

rata-rata industri sejenis 202,92% hal ini menggambarkan bahwa perusahaan 

UNVR mengalami masalah dalam pembayaran liabilitas lancarnya dengan 

menggunakan aset lancarnya karena nilainya >1. Dibandingkan dengan 

perusahaan TCID yang dapat dikatakan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yaitu dari hasil pengolahan data ditahun 2013 memiliki nilai sebesar 

194,86% kemudian ditahun 2014 menglami penurunan sebesar 93,48% dan 

ditahun 2015 menjadi 327,43% masih berada diatas rata-rata industri sejenis.  

Ditinjau dari Rasio likuiditasnyabahwa kinerja keuangan perusahaan UNVR 

yang termasuk SRI KEHATI menunjukkan kurang atau tidak selikuid dibanding 

perusahaan TCID yang tidak termasuk SRI KEHATI. Rasio keuangan ini juga 

menunjukkan bahwa perusahaan UNVR masih dibawah rata-rata industri 

dibanding dengan perusahaan TCID. Perusahaan UNVR meskipun likuiditasnya 

tidak baik tetapi profitnya baik atau tinggi artinya perusahaan UNVR dilihat dari 

modal kerjanya berarti termasuk perusahaan yang agresif, dimana memiliki aset 
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lancar dalam jumlah yang sedikit mungkin, itu termasuk perusahaan yang lebih 

efisien, biasanya perusahaan yang lebih agresif itu lebih efisien. 

 

4.2.2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan 

dibiayai dengan utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). (Kasmir, 2012) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui nilai (Debt to Equity Ratio) DER ditahun 

2013 memiliki nilai sebesar 213,73% berada diatas rata-rata industri sejenis 

71,77% hal ini menunjukkan bahwa para kreditor memberikan 213,73% yang 

diberikan oleh pemegang saham dan modal perusahaan dibiayai oleh utang. 

Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 200,87% masih berada diatas rata-

rata industri sejenis 78,90% hal ini terjadi karena modal perusahaan mengalami 

kenaikan dari Rp 4.254.670.000.000 menjadi Rp 4.746.514.000.000. Kemudian 

ditahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 225,85% berada diatas rata-rata 

industri sejenis 85,50% artinya perusahaan UNVR didanai oleh utang. Karena 

perusahaan UNVR dari rasio DER total utang yang dikeluarkan lebih besar 

dibanding dengan modal yang dimiliki perusahaan.  

Dapat dikatakan bahwa perusahaan UNVR kurang begitu baik dalam kondisi 

pendanaan modal, karena modal yang dimiliki lebih didapat dari utang. Jika 

dibandingkan dengan perusahaan TCID menunjukkan perusahaan yang cukup 
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baik dalam hal pendanaan modal karena total utang yang dimiliki perusahaan 

tidak begitu besar dibanding dengan modal yang dimiliki dan masih berada 

dibawah rata-rata industri sejenis. Hasil dari pengolahan data nilai DER ditahun 

2013 sebesar 26,61% ditahun 2014 48,84% dan ditahun 2015 sebesar 21,41%.  

Kemudian hasil dari (Debt to Asset Ratio) DAR kemampuan rasio utang yang 

akan digunakan untuk perbandingan antara total utang dengan aset, seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau utang perusahaan berpengaruh 

terhadap aset. Pada tahun 2013 sebesar 68,13% berada diatas rata-rata industri 

sejenis 33,97% artinya 68,13% dari aset perusahaan didanai oleh utang dan 

33,97% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Ditahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 66,76% berada diatas rata-rata industri sejenis 

38,93% kemudian ditahun 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 69,31% 

masih berada dibawah rata-rata industri sejenis disebabkan karena total utang 

mengalami kenaikan dan kreditor memberikan lebih dari setengah total 

pendanaan.  

Bahwa rasio DAR perusahaan UNVR melebihi rata-rata industri sejenis bisa 

menjadi bahaya bagi perusahaan dan membuat sulit meminjam dana tanpa harus 

menghimpun ekuitas terlebih dahulu (Houston, 2013).  Perusahaan TCID pada 

rasio DAR menghasilkan nilai yang berada dibawah rata-rata industri sejenis 

terlihat dari kondisi perusahaan ditahun 2013 sebesar 21,48% tahun 2014 32,81% 

dan mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 17,64%.  
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Ditinjau dari rasio solvabilitas bahwa kinerja keuangan perusahaan UNVR 

yang termasuk SRI KEHATI menunjukkan tingkat risiko keuangan yang lebih 

besar dibanding perusahaan TCID yang tidak SRI KEHATI, dari rasio utang 

terhadap modal dan rasio utang terhadap aset perusahaan UNVR masih berada 

diatas rata-rata industri artinya kondisi perusahaan UNVR dinilai kurang begitu 

baik dilihat dari solvabilitasnya.  

 

4.2.3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio ini 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari. (Kasmir, 2012) Berdasarkan tabel 4.2Total Asset Turn 

Over Ratio (TATO) rasio ini pada tahun 2013-2015 menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam tingkat effisiensi penggunaan aset keseluruhan yang 

dimiliki perusahaan, dalam menghasilkan volume penjualan. Dari hasil TATO 

pada tahun 2013 sebesar 2,30x berada diatas rata-rata industri sejenis 1,34x 

kemudian mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 2,42x berada diatas rata-

rata industri sejenis 1,35x hal ini disebabkan volume penjualan mengalami 

kenaikan dari Rp 30.757.435.000.000 menjadi Rp 34.511.534.000.000 

penjualan ini berasal dari dua segmen usaha yaitu Home and Personal Care 

dan Foods and Refreshment. Kemudian mengalmai penurunan ditahun 2015 

sebesar 2,32x berada diatas rata-rata industri sejenis 1,28x. Perusahaan UNVR 
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menunjukkan nilai dengan kestabilan yang cukup baik terhadap pengelolaan 

terhadap aset yang dimiliki perusahaan, artinya perusahaan UNVR dapat 

dikatakan lebih efisien dibanding dengan perusahaan TCID yang tidak 

termasuk Award SRI KEHATI.  

Sedangkan untuk hasil TATO pada TCID rasio yang dihasilkan 

ditahun 2013-2015 mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan 

tidak menggembirakan, sebab perusahaan belum mampu memaksimalkan atau 

mengatur aset yang dimiliki. Nilai yang dikontribusikan bagi perusahaan 

ditahun 2013 sebesar 1,38xberada diatas rata-rata industri sejenis kemudian 

menglami penurunan ditahun 2014 sebesar 1,24x berada dibawah rata-rata 

industri sejenis dan ditahun 2015 menurun kembali sebesar 1,11x. Nilai ini 

dikontribusikan dari laba hasil penjualan tanah, bangunan kantor  dan pabrik. 

Lemahnya daya beli konsumen di tiga kuartal pertama memberikan dampak 

yang cukup signifikan pada total nilai penjualan perusahaan TCID.  

Perusahaan UNVR ditinjau dari rasio aktivitasnya bahwa kinerja 

keuangan perusahaan yang termasuk SRI KEHATI lebih baik berarti 

perusahaan sudah memaksimalkan asetnya dibanding dengan perusahaan 

TCID yang tidak SRI KEHATI. Rasio perputaran total aset perusahaan 

UNVR juga menunjukkan berada diatas rata-rata industri artinya perputaran 

aset relatif lebih baik.  
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4.2.4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini digunakan untuk 

menunjukkan efisiensi perusahaan. (Kasmir, 2012) Berdasarkan tabel 4.2 

dari hasil Return on Equity (ROE)tahun 2013-2015 menunjukkan tingkat 

pengembalian terhadap investasi yang dilakukan dengan membaginya dengan 

modal. Dari hasil pengolahan data rasio ROE tahun 2013 memiliki nilai 

sebesar 125,81% hal tersebut berarti bahwa 125,81% UNVR memperoleh laba 

atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, nilai ini lebih 

besar jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis sebesar 32,43%. 

Ditahun 2014 mengalami penurunan sebesar 124,86% disebabkan laba bersih 

juga mengalami kenaikan dari Rp 5.352.625.000.000 menjadi Rp 

5.926.720.000.000 kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan kembali 

sebesar 121,22% meskipun menglami penurunan perusahaan UNVR masih 

memperoleh pengembalian atas ekuitasnya sebesar 121,22% lebih tinggi dari 

rata-rata industri sejenis hanya 32,00%.  

Kemudian perusahaan TCID juga memiliki tingkat pengembalian atas 

ekuitas ditahun 2013 sebesar 13,54% ditahun 2014 hanya sebesar 14,04% 

dikarenakan memiliki laba bersih yang tidak cukup besar, tetapi ditahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 31,75% masih berada dibawah rata-rata industri 

artinya kondisi perusahaan TCID kurang begitu baik dalam pengembalian atas 

ekuitasnya.  
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Sedangkan hasil (Return on Asset) ROA pada tahun 2013-2015 

dimana menunjukkan bahwa ROA yang dihasilkan positif dan menunjukkan 

bahwa aset yang dipergunakan untuk operasi perusahaan dan mampu 

memberikan laba perusahaan. Perusahaan UNVR pada rasio ROA 

menunjukkan hasil yang cukup tinggi artinya perusahaan mampu 

mencerminkan seberapa efektif manajemen untuk meningkatkan aset yang 

dimiliki, hasil dari tahun 2013 sebesar 40,10% kemudian mengalami kenaikan 

ditahun 2014 sebesar 41,50% kemudian mengalami penurunan ditahun 2015 

sebesar 37,20% masih berada diatas rata-rata industri sejenis. Dibanding 

dengan perusahaan TCID yang tidak termasuk SRI KEHATI memiliki profit 

yang tergolong rendah karena berada dibawah rata-rata industri sejenis, 

perusahaan ini mengalami kenaikan ditahun 2015 disebabkan adanya 

peningkatan saldo laba dari laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi 

pembayaran dividen tahun sebelumnya. Perusahaan TCID menghasilkan 

tingkat pengembalian atas aset yang tergolong cukup rendah ditahun 2013 

sebesar 10,92% ditahun 2014 9,43% dan ditahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 26,15 dan masih berada dibawah rata-rata industri sejenis.  

Ditinjau dari perusahaan UNVR yang termasuk SRI KEHATI dilihat 

dari rasio profitabilitasnya bahwa kinerja keuangan perusahaan memiliki 

tingkat keuntungan yang lebih besar atau tinggi dibanding dengan perusahaan 

TCID yang tidak termasuk SRI KEHATI. Artinya perusahaan UNVR mampu 

menghasilkan keuntungan atau laba  bagi perusahaan dan meningkatkan laba 
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dalam menggunakan asetnya. Perusahaan UNVR pada ROE dan ROA 

menunjukkan berada diatas rata-rata industri sejenis artinya kondisi 

perusahaan UNVR tergolong memiliki kinerja keuangan yang baik dan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan aset  dibanding 

perusahaan TCID yang masih dibawah rata-rata industri sejenis berarti 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham rendah. 

 

4.2.5. Rasio Pasar  

Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan 

pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh 

investor yang memiliki laba dan arus kas yang terus mengalami pertumbuhan 

dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibanding dengan 

pengembalian yang rendah (Houston, 2013). Berdasarkan tabel 4.2Price to 

Book Value (PBV) tahun 2013-2015 rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara saham terhadap nilai buku, perusahaan UNVR yang termasuk SRI 

KEHATI memiliki nilai PBV yang tinggi tiap tahun nya mengalami kenaikan 

dari tahun 2013-2015. Nilai perusahaan yang tinggi akan memudahkan para 

investor atau pemegang saham untuk tertarik menanamkan modal pada 

perusahaan UNVR. Dibanding dengan perusahaanTCID tidak termasuk SRI 

KEHATI memilikinilai perusahaan yang dapat dikatakan cukup baik 

walaupun berada dibawah rata-rata industri karena menunjukkan angka >1 

dikarenakan harga saham menurun ditahun 2015 sebesar 1,93x walaupun 
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sempat mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 2,81x tetapi perusahaan 

TCID dapat dinilai kurang baik oleh investor dan termasuk harga saham 

murah atau berada dibawah harga sebenarnya jika dibandingkan dengan 

perusahaan industri yang sejenis.  

Ditinjau dari perusahaan UNVR yang termasuk SRI KEHATI dilihat 

dari rasio pasarnya lebih tinggi atau lebih baik dibanding dengan perusahaan 

TCID yang tidak termasuk SRI KEHATI dan berada diatas rata-rata industri 

yang sejenis, artinya perusahaan UNVR dari harga pasarnya lebih tinggi 

dibanding dengan perusahaan TCID.  

Perusahaan UNVR ini merupakan perusahaan yang paling menarik 

diantara perusahaan Subsektor yang lainnya, karena pada penelitian khusus 

perusahaan UNVR menunjukkan gambaran bahwa dari tingkat Rasio 

lancarnya rendah kemudian memiliki hasil DER yang tinggi atau besar akan 

tetapi harga saham nya tinggi dan meningkat terus menerus dari tiap tahun 

2013-2015. Meskipunperusahaan UNVR berisiko sangat tinggi akan tetapi 

UNVR bisa menghasilkan profitabilitas terbukti dari ROE yang tinggi.   
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4.3. Analisa Penilaian Rasio Keuangan Subsektor Perbankan 

Berdasarkan penilaian rasio keuangan yang dilakukan peneliti pada Subsektor 

Perbankan ini menggunakan perhitungan rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, profitabilitas dan pasar sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Rasio Keuangan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan 

Bank Pan Indonesia Tbk tahun 2013  - 2015 

 

ITEMS 2013 
Rata-

Rata 

Industri 

2014 
Rata-

Rata 

Industri 

2015 
Rata-

Rata 

Industri Kode Perusahaan BBNI PNBN BBNI PNBN BBNI PNBN 

RASIO LIKUIDITAS                   

Rasio Lancar (Current Ratio) 85,30% 87,71% 86,15% 87,81% 95,47% 87,63% 87,80% 98,83% 89,45% 

RASIO SOLVABILITAS                   

Debt to Equity Ratio (DER) 710,89% 724,70% 661,91% 559,06% 648,75% 604,57% 526,18% 494,43% 539,28% 

Debt to Asset Ratio (DAR) 87,67% 88,09% 86,46% 81,89% 86,64% 84,05% 81,15% 83,18% 82,37% 

RASIO PROFITABILITAS                   

Return on Equtiy (ROE) 22,47% 14,56% 23,91% 23,64% 9,24% 20,37% 17,20% 6,07% 17,08% 

Return on Asset (ROA) 3,36% 1,85% 3,49% 3,49% 2,23% 3,27% 2,60% 1,31% 2,76% 

RASIO PASAR                   

Price to Book Value (PBV) 1,54 0,80 2,03 1,86 1,22 2,26 1,19 0,64 1,67 

Sumber : Data yang sudah diolah, 2017 

4.3.1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

ditagih. Bank dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat 

ditagih serta mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2012). 

Berdasarkan tabel 4.3 Rasio likuiditas dari Loan to Deposit Ratio (LDR) atau 

rasio pinjaman terhadap simpanan pada tahun 2013-2015 perusahaan Bank 
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Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang termasuk SRI KEHATI mengalami 

peningkatan yang masih batas wajar karena sesuai dengan ketetapan Bank 

Indonesia maksimum 110%. Efektivitas pada bank telah ditunjukkan oleh LDR 

yang mencapai 87,8% sedikit lebih tinggi dari target antara 85,30% sampai 

87,81%. Dari sisi dana, terjadi peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 

7,5% dimana Giro dan Tabungan/Current Account Saving Acouunt (CASA) 

tumbuh 7,1%. Kondisi perusahaan BBNI menunjukkan cukup baik karena masih 

dibawah rata-rata industri sejenis. 

Dibanding dengan perusahaan PNBN yang tidak termasuk SRI KEHATI 

dapat dikatakan kurang likuid sebab hasil LDR tiap tahun nya mengalami 

kenaikan yang cukup tinggi, karena semakin tinggi LDR menunjukkan semakin 

tidak baik kondisi likuiditas bank. PNBN berupaya memanfaatkan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dihimpun ke dalam kredit yang diberikan demi menjalankan 

fungsi lembaga intermediasi sekaligus meningkatkan profitabilitas. Sehingga, 

LDR Konsolidasi terus meningkat dari tahun 2013-2015. Kenaikan tersebut 

disebabkan kredit yang tumbuh lebih cepat yaitu sebesar 5,32% dibanding DPK 

yang hanya tumbuh 1,75%.  

Perusahaan BBNI yang termasuk SRI KEHATI dilihat kinerja keuangan 

perusahaan dari rasio likuiditas pada loan to deposit ratio menunjukkan angka 

yang lebih kecil dibanding perusahaan PNBN yang tidak SRI KEHATI artinya 

perusahaan UNVR memiliki kondisi perusahaan yang lebih baik dari perusahaan 



78 
 

PNBN. Kemudian perusahaan BBNI juga berada dibawah rata-rata industri 

dibanding perusahaan PNBN yang masih diatas rata-rata industri yang semakin 

tidak baik.  

 

4.3.2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas bank ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam 

mencapai tujuannya. Bisa dikatakan rasio ini alat ukur untuk melihat kekayaan 

bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut (Kasmir, 

2012)Berdasarkan tabel 4.3 terhadap nilai rasio solvabilitias Debt to Total Equity 

Ratiodimana untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi sebagian atau 

seluruh utang jangka panjangnya atau jangka pendek, dengan dana yang berasal 

dari bank sendiri, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jika 

terjadinya liquidasi bank.  

Jika dibandingkan dengan perusahaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

(BBNI) yang termasuk SRI KEHATI ditahun 2013 sampai 2015 memiliki tingkat 

solvabilitas yang baik, hal ini dapat dilihat oleh kemampuan BBNI dalam 

memenuhi kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran 

pokok utang maupun beban bunganya. Sedangkan perusahaan PNBN yang tidak 

termasuk SRI KEHATI menunjukkan hasil rasio yang cukup tinggi artinya 

pendanaan dengan utang semakin banyak, semakin sulit untuk perusahaan 

mendapatkan pinjaman. Selain itu kemampuan bank untuk menutupi seluruh 
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utang dengan mengandalkan ekuitas yang dimiliki sangatlah kecil. Sebaiknya 

perusahaan PNBN harus berusaha untuk memperbesar cadangan ekuitasnya. 

Debt to Total Asset Ratiodimana rasio ini menunjukkan tingkat risiko 

perusahaan terhadap rasio utang yang akan digunakan untuk perbandingan antara 

total utang dengan aset yang dimiliki. Dari hasil DAR jika diperbandingkan 

bahwa perusahaan BBNI SRI KEHATI cukup lebih baik tetapi mengalami 

penurunan DAR, kemudian pendorong utama pertumbuhan aset pada perusahaan 

BBNI adalah peningkatan pinjaman yang diberikan mencapai 17,5% atau sebesar 

Rp 48,5 triliun. Peningkatan juga terjadi pada penempatan bank lain dan Bank 

Indonesia sebesar 130,0%, kemudian aset tetap sebesar 233,6% yang terutama 

disebabkan oleh surplus atas rebaluasi aset. Dibanding dengan perusahaan PNBN 

tidak SRI KEHATI memiliki rasio lebih tinggi dan total aset pada perusahaan 

PNBN di tahun 2015 sendiri tercatat sebesar Rp 183.121 miliar, naik sebesar Rp 

10.428 miliar atau tumbuh sekitar 6,1% dibanding tahun 2014.  

Bahwa perusahaan BBNI yang termasuk SRI KEHATI dilihat dari rasio 

solvabilitasnya kinerja keuangan perusahaan menunjukkan tingkat risiko 

keuangan perusahaan yang lebih kecil dibanding perusahaan PNBN yang tidak 

termasuk SRI KEHATI. Dari total rasio utang terhadap modal berada di atas rata-

rata industri  dan total rasio utang terhadap aset perusahaan BBNI berada 

dibawah rata-rata industri artinya kondisi perusahaan BBNI dapat dikatakan 

cukup baik dibanding perusahaan PNBN. Karena bank memang mendapatkan 

dana dari masyarakat yang dianggap sebagai utang, perusahaan BBNI dibanding 
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dengan modal disetor (modal sendiri) tetapi secara total aset bisa dipertanggung 

jawabkan yaitu dibawah 1. 

 

4.3.3. Rasio Profitabilitas  

Rasio pada Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba 

bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini 

berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya 

akan menyebabkan kenaikan harga saham bank (Dendawijaya, 2009). 

Berdasarkan tabel 4.3 jika dibandingkan perusahaan Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk (BBNI) yang termasuk SRI KEHATI memberikan hasil bahwa 

nilai ROE pada perusahaan BBNI  lebih tinggi. Perusahaan BBNI di tahun 2015 

tercatat ekuitas menghasilkan sebesar Rp 78,4 trilliun atau meningkat 28,5% 

dibanding tahun 2014. Peningkatan yang terjadi disebabkan adanya surplus atau 

revaluasi aset tetap yang dilakukan di tahun 2015 serta tambahan laba bersih 

tahun 2015. Dibanding dengan perusahaan Bnak Pan Indonesia Tbk (PNBN) 

tidak termasuk SRI KEHATI tiap tahun nya dari tahun 2013-2015 mengalami 

penurunan di tahun 2014, artinya kondisi PNBN kurang kuat untuk 

pengembalian menggunakan modal intinya. 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aset yang dimiliki 

(Dendawijaya, 2009). Jika dibandingkan dengan kedua perusahaan tersebut 
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bahwa perusahaan BBNI termasuk SRI KEHATI memberikan hasil bahwa BBNI 

lebih baik. perusahaan BBNI mengalami penurunan di tahun 2015 karena 

seiringnya penurunan pada laba sebelum pajak. Dibanding dengan perusahaan 

PNBN tidak SRI KEHATI juga mengalami peningkatan kemudian terjadi 

penurunanan laba menyebabkan kembalinya ROA turun ditahun 2015 artinya 

PNBN belum sepenuhnya mampu mencerminkan seberapa efektif manajemen 

untuk meningkatkan dalam menggunakan aset yang dimiliki.  

Bahwa dilihat dari rasio profitabilitas bahwa kinerja keuangan perusahaan 

BBNI yang termasuk SRI KEHATI menunjukkan tingkat keuntungan yang besar 

atau tinggi dibanding dengan perusahaan PNBN yang tidak SRI KEHATI. 

Artinya kondisi perusahaan BBNI dapat dikatakan baik dan termasuk perusahaan 

yang mampu dalam menghasilkan laba perusahaan serta meningkatkan laba 

dalam menggunakan asetnya. Perusahaan BBNI juga berada diatas rata-rata 

industri berarti memiliki kinerja yang baik dibanding PNBN yang berada 

dibawah rata-rata industri.  

 

4.3.4. Rasio Pasar 

Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan 

pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh 

investor yang memiliki laba dan arus kas yang terus mengalami pertumbuhan 

dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibanding dengan pengembalian 

yang rendah (Houston, 2013). Berdasarkan tabel 4.3 dari Rasio Pasar Price to 
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Book Value (PBV) pada tahun 2013-2015 dimana rasio ini untuk mengetahui 

suatu saham memiliki harga yang mahal atau murah dibanding dengan saham 

lainnya. Jika dibandingkan perusahaan pada BBNI termasuk SRI KEHATI dapat 

dikatakan memiliki nilai perusahaan yang baik, dengan memiliki rata-rata 

ditahun 2013-2015 sebesar 1,53 kali. Perusahan BBNI terjadi penurunan harga 

saham di tahun 2015 sehingga menyebabkan nilai PBV pada BBNI menurun 

sebesar 0,68 kali dari tahun sebelumnya. Dibanding dengan perusahaan PNBN 

tidak SRI KEHATI  juga mengalami penurunan harga saham di tahun 2015 yang 

menyebabkan nilai PBV pada PNBN sebesar 0,58 kali dari tahun sebelumnya. 

Akan tetapi perusahaan BBNI bisa dikatakan cukup baik karena menunjukkan 

hasil angka >1 yaitu 1,53 kali berarti masih ada respon positif oleh pasar 

walaupun masih dibawah rata-rata industri.  

Bahwa dilihat dari rasio pasar pada perusahaan BBNI yang termasuk 

pada SRI KEHATI kinerja keuangan perusahaan menunjukkan angka lebih 

tinggi atau lebih besar dibanding dengan perusahaan PNBN yang tidak 

termasuk SRI KEHATI. Perusahaan BBNI masih berada dibawah rata-rata 

industri artinya nilai perusahaan tergolong kurang baik dikarenakan harga 

saham tergolong murah, dapat dinilai tidak baik oleh investor sehingga bisa 

menyulitkan untuk investor ingin menanamkan modalnya dan memiliki nilai 

harga saham dibawah harga sebenarnya begitu pula dengan perusahaan PNBN 

yang berada dibawah rata-rata industri.  
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4.4. Mengungkapkan Biaya CSR dengan Indeks SRI KEHATI 

Dari semua yang masuk SRI KEHATI dalam penelitian ini yang mengungkapkan 

biaya CSR adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk , PT Unilever Indonesia Tbk, Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk kemudian peneliti melihat berapa persentase biaya 

CSR yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan SRI KEHATI dibandingkan 

dengan laba yang diperoleh. Dari yang diungkapkan oleh peneliti biaya CSR yang 

dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2013 adalah 6,51% , kemudian 

ditahun 2014 sebesar 16,50% dan 8,51% ditahun 2015. Artinya sekian persen dari 

laba usaha, ternyata 10,51% dari rata-rata pada tiga tahun dari 2013-2015 perusahaan 

Jasa Marga yang dipakai untuk melakukan kegiatan atau program CSR.  

Demikian dengan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk peneliti sudah berusaha 

mengungkapkan berapa presentase biaya CSR yang dikeluarkan dari laba usaha tetapi 

tidak dapat disajikan pada penelitian ini sebab perusahaan Unilever tidak 

mengeluarkan angka biaya CSR.   

Kemudian pada perusahaan Bank Negara Indonesia peneliti mengungkapkan 

biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 0,79% tahun 2013, kemudian 0,44% tahun 2014 

dan 0,69% ditahun 2015. Artinya sekian persen dari laba usaha, ternyata 0.64% dari 

rata-rata pada tiga tahun dari 2013-2015 perusahaan Bank Negara Indonesia yang 

dipakai untuk melakukan kegiatan pada program CSR. Meskipun ketiga perusahaan 

sudah mengeluarkan biaya CSR akan tetapi secara keseluruhan kinerjanya masih bisa 

dipertanggung jawabkan.  




