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Analisis Ratio Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas Untuk  

Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Kencana Mandiri Karanganyar 

Oleh : 

DORIES RADITYA PRAKOSO  (B 100 050 373) 
 

ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian untuk menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas agar 
dapat meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri 
di Karanganyar .dan juga untuk mengetahui rasio yang memiliki kontribusi terbesar 
manakah dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Kencana Mandiri di Karanganyar. Hipotesis penelitian menyatakan diduga rasio likuiditas, 
solvabilitas dan rentabilitas dapat meningkatkan kinerja pada BPR Kencana Mandiri di 
Karanganyar. Rasio rentabilitas memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan kinerja 
pada BPR Kencana Mandiri di Karanganyar . Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 
current ratio  tahun 2009 menurun menjadi 2,180 artinya setiap satu rupiah utang lancar 
yang dimilikinya dijamin dengan 2,180 total aktiva lancar, current ratio tahun 2010 naik 
menjadi 2,466 artinya setiap satu rupiah utang lancar yang dimilikinya dijamin dengan 
2,466 total aktiva lancar. Quick ratio tahun 2008 sebesar 0,138 yang berarti PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri dapat menjamin setiap satu rupiah total utang lancar 
dengan 0,138 cash assets. Pada tahun 2009 quick ratio  menurun menjadi 0,135 artinya PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin setiap satu rupiah total utang 
lancar dengan 0,135 cash assets. Pada tahun 2010 quick ratio meningkat menjadi 0,291 
artinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin setiap satu rupiah 
total utang lancar dengan 0,291 cash assets. Dari hasil perhitungan solvability di atas 
solvability tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 42,07, pada tahun 2009 meningkat sebesar 
42,60, pada tahun 2010 menurun sebesar 37,71. Hal ini berarti BPR mengalami peningkatan 
dan penurunan dari tahun ke tahun.  Net profit margin  tahun 2008 sebesar 0,484, pada tahun 
2009 net profit margin  menurun menjadi 0,350, pada tahun 2010 net profit margin  naik 
menjadi 0,469. Hal ini berarti tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan 
dibandingkan dengan tahun 2010 dengan begitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri mampu menghasilkan laba. Return on Investment di atas Return on Investment 
tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 0,16, pada tahun 2009 Return on Investment tetap 
sebesar 0,125, pada tahun 2010 Return on Investment tetap sebesar 0,95. Hal ini berarti BPR 
mengalami penurunan laba. Berdasarkan hipotesis yang diajukan bahwa kontribusi terbesar 
adalah rentabilitas berarti hal ini tidak terbukti, karena dari hasil perhitungan dinyatakan 
dari tahun ke tahun ada peningkatan dan penurunan laba. 
 
 
Kata kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas , Rasio Rentabilitas dan Kinerja Perusahaan 
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A. Latar Belakang Masalah  

Peranan bank untuk golongan masyarakat ekonomi lemah terutama 
masyarakat didaerah pedesaan sangat diperlukan. Bank Perkreditan Rakyat 
merupakan lembaga yang melayani jasa perbankan guna memenuhi kebutuhan 
pelayanan jasa-jasa perbankan dan penyedia layanan jasa-jasa perbankan, 
dimana peranannya dirasakan oleh masyarakat didaerah pedesaan.  

Bank Perkreditan Rakyat merupakan badan usaha yang bergerak dalam 
usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan dan 
deposito berjangka, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman 
atau kredit kepada pedagang, pengusaha, pegawai, petani dan karyawan.  
Dalam aktivitasnya setiap bank juga perlu melakukan analisis laporan 
keuangannya dan menginformasikan kepada masyarakat dalam upayanya 
menarik nasabah. Analisis laporan keuangan bank menunjukkan deskripsi 
kondisi keuangan bank dan merupakan unsur essensial bagi setiap bank 

Kamaludin, 2009, penelitiannya tentang  Analisis Laporan Keuanga n 
Untuk Menilai Kinerja Keuangan menunjukkan hasil analisis berdasarkan 
rasio likuiditas perusahaan menunjukkan titik likuid terbukti bahwa aktiva 
lancar perusahaan berada diatas hutang lancarnya, ini bisa dipertahankan oleh 
perusahaan. Berdasarkan rasio aktivitas menggambarkan kestabilan kinerja 
keuangan perusahaan terbukti karena likuiditas perusahaan mengalami 
peningkatan dari periode keperiode, perlu ada perhatian khusus pada 
operasional perusahaan. Berdasarkan rasio profitabilitas terjadi ketidakstabilan 
hal ini disebabkan karena laba bersih perusahaan di tahun 2004 menurun tajam 
sampai pada titik minus, perusahaan harus lebih intensif dalam meningkatkan 
operasional (khususnya pada volume penjualan, total aktiva, dan modal). 

Kegiatan usaha badan perkreditan rakyat mempunyai tujuan yang 
hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah 
manajemen yang tepat, salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan. 
Dalam pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat memanfaatkan 
laporan keuangan perusahaan yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa. 
Dwi Hartasanjaya (2008), menganalisis tentang kinerja keuangan pada BPR 
Artha Daya Klaten hasil penelitian menunjukkan kinerja BPR Artha Daya 
tidak efisien karena mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 
Selama per tahun 2000 – 2005 rasio likuiditas mengalami penurunan baik 
pada quick ratio dan current ratio selama leverage mengalami peningkatan, hal 
ini dapat diketahui dari debt to total assets ratio maupun debt equity ratio, ratio 
profitabilitas dari tahun 2000 – 2005 memperlihatkan tingkat efisiennya 
koperasi dalam mengelola dan menjalankan dananya serta tidak mampu 
mempertahankan dan menghasilkan laba sesuai dengan tingkat penjualannya. 

Laporan keuangan disusun untuk dapat menggambarkan posisi 
keuangan hasil usaha dan arus kas bank secara keseluruhan (corporate) 
sebagai pertanggungjawaban pengurus atau pengelolaan keuangan koperasi 
yang terutama ditujukan kepada anggota. 
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Berdasarkan latar berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti  
tertarik untuk membahas masalah tentang analisis ratio keuangan untuk  
meningkatkan kinerja keuangan bank. 

 

B. Perumusan Masalah  
Apakah rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dapat 

meningkatkan kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri di Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas agar 
dapat meningkatkan kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri di Karanganyar dan juga untuk menganalisis rasio yang memiliki 
kontribusi terbesar dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Bank 
Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri di Karanganyar 

 

D. Tinjauan Pustaka.   

1. Kinerja Keuangan  
a. Pengertian Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai kondisi / posisi 
keuangan dari hasil anaisis, khususnya tentang stabilitas, pertumbuhan 
dan potensinya dalam memberikan kepada penyediaan kapital (M. 
Ruky, 2000; 68). Hal yang penting untuk diketahui dan disimpulkan 
adalah keyakinan tentang kesinambungan / substantiability 
pertumbuhan kinerja perusahaan yang akan menjadi langkah dalam 
proteksi ke depan bila kita mengaplikasikan metode diskonto.  

Perkembangan setiap perusahaan yang baru berdiri tentu 
menyusun suatu neraca yaitu suatu posisi keuangan pada saat ini yang 
terdiri dari harta = utang + modal. Kemudian pada ahir periode 
akuntansi sebagai hasil pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari 
hasil transaksi-transaksi keuangan selama 1 periode disusunlah laporan 
keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan rugi/laba. 
Demikian juga perusahaan yang sudah lama berdiri juga akan 
menyusun laporan keuangannya sebagai laporan hasil proses 
akuntansi. 

b. Arti penting kinerja keuangan  
Setiap BPR selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi 

usahanya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga 
dapat berjalan lanar di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu 
dewasa ini. BPR harus dikelola seprofesional mungkin agar dapat 
memperoleh hasil yang cukup menjamin kepentingan pihak-pihak 
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tersebut maka BPR berada dalam keadaan yang tidak sehat setiap BPR 
jika dalam kondisi yang tidak sehat, BPR akan sulit menjalankan 
usahanya dan bahkan terancam jatuh bila BPR tidak segera mengambil 
langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi 
kelangsungan hidup BPR. Dengan kata lain, bahwa kepercayaan harus 
selalu dijaga, lebih-lebih dalam kondisi ekonomi yang seperti ini 
dimana pihak kreditur akan memilih BPR yang benar-benar solid dan 
mampu bertahan walaupun kondisi serba sulit. Hal ini disebabkan 
adanya manajemen BPR yang dikelola secara profesional sehingga 
kinerja keuangan BPR benar-benar terjaga. 

 
c. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan  

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi kekayaan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan (Rico Lesmana dan Budi Sarjanto, 2003: 3”. 

Sedangkan Troeblood Comite  “merumuskan tujuan utama laporan 
keuangan adalah memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan 
keputusan (Sofyan Harahap, 2003: 134). 

2. Analisis Rasio Keuangan 
Anaiisis rasio adalah suatu teknis untuk menganalisis laporan 

keuangan dari suatu badan usaha dengan menggunakan ukuran atau rasio 
tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos yang 
ada dalam neraca atau laporan rugi laba itu secara individual atau 
kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

3. Bentuk-bentuk Dasar Rasio Keuangan  
Bentuk-bentuk dasar rasio keuangan ini sangat bermacam-macam 

sehingga seorang penganalisa laporan keuangan harus memilih bentuk 
yang sesuai dengan tujuannya. 
Tipe-tipe dasar rasio keuangan sebagai berikut : 
1. Rasio-rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya pada tanggal pembayaran.  
2. Rasio-rasio leverage yang mengukur sampai mana efektivitasnya 

perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. 
3. Rasio-rasio rentabilitas yang mengukur efektivitas seluruh manajemen 

yang diperlihatkan oleh pendapatan dari hasil penjualan barang-
barangnya dan investasi (Soemito, 2001: 20). 
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E. METODE PENELITIAN 

1. Kerangka Pemikiran  

Gambar 1 
Skema Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Penilaian kinerja keuangan pada BPR Kencana Mandiri dapat 
diketahui dari kondisi keuangan perusahaan yang ada di laporan keuangan 
terdiri dari neraca dan rugi laba. 
Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan diperlukan analisis 
rasio finansial sehingga akan diketahui yaitu pertama rasio likuiditas, itu 
mencakup kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 
finansiilnya yang harus segera dipenuhi. Sedangkan yang kedua  rasio 
solvabilitas artinya dalam memenuhi kewajibannya yang tidak hanya jangka 
pendek tetapi harus juga jangka panjangnya. Untuk langkah ketiganya yaitu 
rasio rentabilitas perusahaan yang artinya kemampuan suatu perusahaan untuk 
mendapatkan keuntungan. Dari ketiga rasio keuangan tersebut akhirnya dapat 
menentukan sehat atau tidaknya kinerja keuangan pada BPR. 

Aktivitas Perusahaan 

Laporan Keuangan  

Neraca  Rugi/Laba 

Analisis Rasio Keuangan 

Rasio Likuiditas Rasio Solvabilitas Rasio Rentabilitas 

Kinerja Keuangan Perusahaan 
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F. Hipotesis  

Diduga rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dapat meningkatkan 
kinerja pada BPR Kencana Mandiri di Karanganyar  dan diduga rasio 
rentabilitas yang memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan kinerja 
pada BPR Kencana Mandiri di Karanganyar 

 

G. Data dan Sumber Data Dan Teknik Mengumpulkan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data / informasi yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti 
(Surakhipad 2004 : 163). Data yang diperoleh dari BPR yaitu : Laporan 
keuangan yang berupa neraca dan laporan rugi laba dari tahun 2008 – 2010 
dan sejarah dan perkembangan BPR Kencana Mandiri.  Sedangka n teknik 
pengumpulannya adalah dengan interview yaitu dilakukan dengan jalan 
bertanya langsung dengan responden, observasi yaitu melakukan pengamatan 
dan pencatatan secara langsung dalam perusahaan, dan dokumentasi yaitu 
pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen atau catatan 
tertulis yang didapat di perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan.  
 

H. Hasil Analisis Data  

1.  Ratio Likuiditas 
 

Dari perhitungan current ratio  tahun 2008 sebesar 2,215 yang berarti 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri dapat menjamin setiap 
satu rupiah hutang lancar dengan 2,215 aktiva lancar yang 
dimilikinya, current ratio tahun 2009 menurun menjadi 2,180 artinya 
setiap satu rupiah hutang lancar yang dimilikinya dijamin dengan 
2,180 total aktiva lancar, current ratio  tahun 2010 naik menjadi 2,466 
artinya setiap satu rupiah hutang lancar yang dimilikinya dijamin 
dengan 2,466 total aktiva lancar.  
Dari perhitungan quick ratio  di atas, quick ratio tahun 2008 sebesar 
0,138 yang berarti PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri 
dapat menjamin setiap satu rupiah total hutang lancar dengan 0,138 
cash assets. Pada tahun 2009 quick ratio  menurun menjadi 0,135 
artinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu 
menjamin setiap satu rupiah total hutang lancar dengan 0,135 cash 
assets. Pada tahun 2010 quick ratio  meningkat menjadi 0,291 artinya 
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PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin 
setiap satu rupiah total hutang lancar dengan 0,291 cash assets.. 
Dari perhitungan banking ratio  di atas, banking ratio  tahun 2008 
sebesar 2,077 yang berarti setiap satu  rupiah hutang lancar dijamin 
dengan 2,077 total kredit yang diberikan, pada tahun 2009 banking 
ratio mengalami penurunan menjadi 2,045 yang berarti setiap satu 
rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,045 total kredit yang diberikan, 
pada tahun 2010 banking ratio  mengalami peningkatan menjadi 2,174 
yang berarti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,174 
total kredit yang diberikan. 
Dari perhitungan cash ratio  di atas, cash ratio  tahun 2008 sebesar 
0,997 yang berarti PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri 
mampu menjamin tiap satu rupiah pinjaman yang harus segera dibayar 
dengan 0,997 cash assets yang dimilikinya. Dan cash ratio  tahun 2009 
naik menjadi 0,996 artinya setiap 0,996 pinjaman yang harus dibayar  
PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri dijamin dengan 0,996 
cash  assets, cash ratio  tahun 2010 sebesar 0,995 yang berarti PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin tiap satu 
rupiah pinjaman yang harus segera dibayar dengan 0,995 cash assets, 
cash ratio .  
 

2.  Ratio Rentabilitas 
Berdasarkan hasil perhitungan net profit margin  dapat dilihat tahun 2008 
sebesar 0,484, pada tahun 2009 net profit margin  menurun menjadi 0,350, 
pada tahun 2010 net profit margin  naik menjadi 0,469. Hal ini berarti 
tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan 
tahun 2010 dengan begitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri 
mampu menghasilkan laba. 

  Dari hasil perhitungan Return on Investment di atas Return on Investment 
tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 0,16, pada tahun 2009 Return on 
Investment tetap sebesar 0,125, pada tahun 2010 Return on Investment 
tetap sebesar 0,95. Hal ini berarti BPR mengalami penurunan laba. 

 
3.  Ratio Solvabilitas 

Dari hasil perhitungan solvability di atas solvability tahun 2008 diperoleh 
hasil sebesar 42,07, pada tahun 2009 meningkat sebesar 42,60, pada tahun 
2010 menurun sebesar 37,71. Hal ini berarti BPR mengalami penurunan 
laba dari tahun ke tahun.  

Untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri  dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimana tabel ini merupakan 
hasil dari perhitungan ratio keuangan. 
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Tabel  1 
Rekapitulasi Penilaian Kinerja Keuangan 

Bank Perkreditan Kencana Mandiri  
Tahun 2008-2010 

 
                                                                                      (dalam ribuan rupiah) 

Alat Analisa 2008 2009 2010 

1.  Likuiditas 

a. Current Ratio 

b.    Quick Ratio                             

c. Banking Ratio  

d.  Cash Ratio 

2.  Solvabilitas  

3.  Rentabilitas 

a. Net Profit Margin 

b.  Return on Investment 

 

221,5 

13,85 

207,7 

99,7 

42,07 

 

48,4 

16,0 

 

218,0 

13,57 

204,5 

99,6 

42,60 

 

35,0 

12,51 

 

246,6 

29,21 

217,4 

99,5 

37,71 

 

46,9 

9,56 
 

Sumber : Data Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri  
 

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan usaha Bank Perkredita n 
Rakyat Kencana Mandiri dimana kinerja keuangannya mengalami 
peningkatan dan juga penurunan dari tahun ke tahun.  

Dilihat dari ratio likuiditasnya, maka dapat diambil kesimpulan menurut 
historisnya Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mengalami penurunan 
dan peningkatan likuiditas. Hal ini tampak pada current ratio tahun 2008 
sebesar 221,5, tahun 2009 menurun sebesar 218,0 dan tahun 2010 meningkat 
sebesar 246,6 dan Quick Ratio tahun 2008 sebesar 13,85, tahun 2009 menurun 
sebesar 13,57 dan tahun 2010 meningkat sebesar 29,21, sedangkan banking 
ratio tahun 2008 sebesar 207,7, tahun 2009 menurun sebesar 204,5 dan tahun 
2010 meningkat sebesar 217,4 dan Cash Ratio tahun 2008 sebesar 99,7, tahun 
2009 menurun sebesar 99,6 dan tahun 2010 menurun sebesar 99,5.  

Berdasarkan dari ratio solvabilitas, maka dapat diambil kesimpulan 
menurut historisnya Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mengalami 
penurunan solvable. Hal ini tampak pada tahun 2008 sebesar 42,07, tahun 
2009 meningkat sebesar 42,60 dan tahun 2010 menurun sebesar 37,71. 

Berdasarkan dari ratio rentabilitas, maka dapat diambil kesimpulan 
menurut historisnya Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mengalami 
peningkatan dan penurunan. Hal ini tampak pada net profit margin tahun 2008 
sebesar 48,4, tahun 2009 menurun sebesar 35,0 dan tahun 2010 meningkat 
sebesar 46,9. sedangkan return on investment tahun 2008 sebesar 16,0, tahun 
2009 menurun sebesar 12,51 dan tahun 2010 menurun sebesar 9,56. 



 11 

 
I. Pembahasan 

Berdasarkan hasil rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio 
tahun 2009 menurun menjadi 2,180 artinya setiap satu rupiah hutang lancar 
yang dimilikinya dijamin dengan 2,180 total aktiva lancar, current ratio tahun 
2010 naik menjadi 2,466 artinya setiap satu rupiah hutang lancar yang 
dimilikinya dijamin dengan 2,466 total aktiva lancar. 

Quick ratio tahun 2008 sebesar 0,138 yang berarti PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri dapat menjamin setiap satu rupiah total 
hutang lancar dengan 0,138 cash assets. Pada tahun 2009 quick ratio  menurun 
menjadi 0,135 ar tinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu 
menjamin setiap satu rupiah total hutang lancar dengan 0,135 cash assets. 
Pada tahun 2010 quick ratio  meningkat menjadi 0,291 artinya PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin setiap satu rupiah 
total hutang lancar dengan 0,291 cash assets. 

Banking ratio , banking ratio  tahun 2008 sebesar 2,077 yang berarti 
setiap satu  rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,077 total kredit yang 
diberikan, pada tahun 2009 banking ratio mengalami penurunan menjadi 
2,045 yang berarti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,045 total 
kredit yang diberikan, pada tahun 2010 banking ratio  mengalami peningkatan 
menjadi 2,174 yang berarti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 
2,174 total kredit yang diberikan.  

Cash ratio di atas, cash ratio  tahun 2008 sebesar 0,997 yang berarti 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu menjamin tiap satu 
rupiah pinjaman yang harus segera dibayar dengan 0,997 cash assets yang 
dimilikinya. Dan cash ratio tahun 2009 naik menjadi 0,996 artinya setiap 
0,996 pinjaman yang harus dibayar  PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri dijamin dengan 0,996 cash assets, cash ratio  tahun 2010 sebesar 
0,995 yang berarti PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri mampu 
menjamin tiap satu rupiah pinjaman yang harus segera dibayar dengan 0,995 
cash assets, cash ratio . 

Dari hasil perhitungan solvability di atas solvability tahun 2008 
diperoleh hasil sebesar 42,07, pada tahun 2009 meningkat sebesar 42,60, pada 
tahun 2010 menurun sebesar 37,71. Hal ini berarti BPR mengalami 
peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun 

Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur 
tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terlihat bahwa net profit margin 
tahun 2008 sebesar 0,484, pada tahun 2009 net profit margin menurun 
menjadi 0,350, pada tahun 2010 net profit margin  naik menja di 0,469. Hal ini 
berarti tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan 
dengan tahun 2010 dengan begitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri mampu menghasilkan laba . Rasio ini untuk mengukur kemampuan 
bank dalam menghasilkan net income (laba bersih sebelum pajak) ditinjau dari 
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sudut operating incomenya. Semakin tinggi rasio, semakin baik hasil yang 
ditujukannya. 

Dari hasil perhitungan Return on Investment di atas Return on 
Investment tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 0,16, pada tahun 2009 Return 
on Investment tetap sebesar 0,125, pada tahun 2010 Return on Investment tetap 
sebesar 0,95. Hal ini berarti BPR mengalami penurunan laba. Rasio ini untuk 
mengukur kemampuan bank untuk mengelola aktivanya untuk menghasilkan 
laba bersih setelah pajak (EAT) (Sawir, 2001: 10). 

Hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri Karanganyar bisa dikatakan likuid 
karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Hal ini dapat dilihat pada 
rasio likuiditas yang meliputi current ratio, quick ratio dan banking ratio. 

Rasio solvabilitas dikatakan insolvabel karena dari tahun 2008 sampai 
tahun 2010 mengalami penurunan terus menerus dari tahun ke tahun. Hal ini 
dikarenakan jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari pada jumlah 
hutangnya. 

Rasio rentabilitas dikatakan rentabel karena dari tahun 2008 sampai 
tahun 2010 mengalami penurunan dan peningkatan terus menerus dari tahun 
ke tahun. Hal ini berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu tercapai karena tahun 2009 sampai 2010 mengalami 
peningkatan. 
 

J. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri  dapat menjamin setiap satu rupiah hutang lancar dengan 2,215 aktiva 
lancar yang dimilikinya, current ratio  tahun 2009 menurun menjadi 2,180 
artinya setiap satu rupiah hutang lancar yang dimilikinya dijamin dengan 
2,180 total aktiva lancar, current ratio tahun 2010 naik menjadi 2,466 artinya 
setiap satu rupiah hutang lancar yang dimilikinya dijamin dengan 2,466 total 
aktiva lancar.  Dari perhitungan quick ratio  tahun 2008 sebesar 0,138 yang 
berarti PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri  dapat menjamin setiap 
satu rupiah total hutang lancar dengan 0,138 cash assets. Pada tahun 2009 
quick ratio  menurun menjadi 0,135 artinya PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Kencana Mandiri  mampu menjamin setiap satu rupiah total hutang lancar 
dengan 0,135 cash assets. Pada tahun 2010 quick ratio  meningkat menjadi 
0,291 artinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri  mampu 
menjamin setiap satu rupiah total hutang lancar dengan 0,291 cash assets. 
Selanjutnya perhitungan, banking ratio  tahun 2008 sebesar 2,077 yang berarti 
setiap satu  rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,077 total kredit yang 
diberikan, pada tahun 2009 banking ratio mengalami penurunan menjadi 
2,045 yang berarti setiap satu rupiah utang lancar dijamin dengan 2,045 total 
kredit yang diberikan, pada tahun 2010 banking ratio  mengalami peningkatan 
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menjadi 2,174 yang berarti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 
2,174 total kredit yang diberikan.  Perhitungan cash ratio, cash ratio  tahun 
2008 sebesar 0,997 yang berarti PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana 
Mandiri  mampu menjamin tiap satu rupiah pinjaman yang harus segera 
dibayar dengan 0,997 cash assets yang dimilikinya. Dan cash ratio  tahun 
2009 naik menjadi 0,996 artinya setiap 0,996 pinjaman yang harus dibayar  
PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri  dijamin dengan 0,996 cash 
assets, cash ratio  tahun 2010 sebesar 0,995 yang berarti PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Kencana Mandiri  mampu menjamin tiap satu rupiah pinjaman yang 
harus segera dibayar dengan 0,995 cash assets, cash ratio.  

Hasil perhitungan solvabilitas tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 
42,07, pada tahun 2009 meningkat sebesar 42,60, pada tahun 2010 menurun 
sebesar 37,71. Hal ini berarti BPR mengalami peningkatan dan penurunan dari 
tahun ke tahun.  Berdasarkan hasil perhitungan net profit margin  tahun 2008 
sebesar 0,484, pada tahun 2009 net profit margin  menurun menjadi 0,350, 
pada tahun 2010 net profit margin  naik menjadi 0,469. Hal ini berarti tahun 
2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 
dengan begitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri  mampu 
menghasilkan laba. Hasil perhitungan Return on Investment di atas Return on 
Investment tahun 2008 diperoleh hasil sebesar 0,16, pada tahun 2009 Return 
on Investment tetap sebesar 0,125, pada tahun 2010 Return on Investment tetap 
sebesar 0,95. Hal ini berarti BPR mengalami penurunan laba 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan peneliti bahwa kontribusi terbesar 
adalah rentabilitas berarti hal ini tidak terbukti karena dari hasil perhitungan 
dinyatakan dari tahun ke tahun ada peningkatan dan penurunan laba. 

 
K. Keterbatasan Penelitian  

1.  Penelitian ini hanya meneliti tentang rasio likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas  

2.  Penelitian ini hanya dari tahun 2008 – tahun 2010 
 

L. Saran  
1.  Diharapkan perusahaan lebih menggali dana dari pihak pertama yaitu 

pemegang saham agar merekrut anggota baru untuk menanamkan modal, 
pihak kedua yaitu investor dengan deposito berjangka, masyarakat atau 
nasabah dengan cara tabungan dan simpanan secara berkala. 

2.  Sebaiknya perusahaan membuka kantor kas baru ke daerah lain untuk 
mendapatkan nasabah baru.  

3.  Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan rasio solvabilitas dan 
rentabilitas agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  
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