KHASANAH ILMU, VOL. III NO.1 MARET 2012

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERTUMBUHAN KEUANGAN HOTEL
MENGGUNAKAN METODE ANALISIS STATIS DAN DINAMIS
(Studi Kasus : PT Hotel Mandarine Regency Tbk)
Atun Yulianto
Jurusan Perhotelan AKPAR “BSI Yogyakarta”
Jl. Ringroad Barat Ambar Ketawang Gamping Sleman Yogyakarta
a7n_yul14n70@yahoo.co.id
Abstract
Planning is one of the functions of management, planning, hotel operations in the future it would
be best if supported by relevant financial information. The quality of economic decisions in the
planning will be increased if supported by the analysis of financial statements better. With the
method of analysis of financial statements, both static and dynamic reading will assist
management in the company's financial growth trends. Good results of the analysis can be used as
a basis for planning and predictions about what will happen in the future. PT Hotel Mandarine
Regency Tbk is one business that is engaged in providing hospitality services in Indonesia. From
the results of analysis of its financial statements indicate a trend decline in financial performance
of the hotel, to the hotel management need to improve the quality of planning the future activities
to be more effective and efficient. Improved financial performance is necessary to provide
assurance of liquidity, solvency, and profitability is good to investors who have invested their
funds in the company.
Keyswords : Financial Statement, liquidity, solvency, profitability
I. PENDHULUAN
Sektor pariwisata adalah salah satu
usaha
yang
menjanjikan
dalam
mendongkrak devisa suatu negara. Hal ini
perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai
peluang bisnis dalam perekonomian
khususnya di Indonesia, selain faktor-faktor
yang lain seperti pendayagunaan industri
kecil dan menengah yang terpuruk akibat
krisis moneter. Salah satu komponen
industri pariwisata yang besar peranannya di
Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat
dari fungsi utamanya, produk utama yang
dijual oleh usaha perhotelan adalah sewa
kamar atau jasa penginapan. Sejalan dengan
perkembangan
tersebut
maka
kalau
sebelumnya produk atau jasa utama sebuah
hotel yang menjadi kebutuhan utama
wisatawan adalah kamar atau penginapan,
dimasa
sekarang
sudah
mengalami
perkembangan. Konsumen mengharapkan
sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar
menginap,
namun
mereka
lebih
mengharapkan hal lain seperti service atau
pelayanan, kondisi lingkungan yang
menyenangkan, sopan santun dan rasa
hormat dari seluruh karyawannya.
Pengertian hotel menurut Hotel
Proprietors Act,1956 dalam Sulastiyono
(2008: 5) adalah suatu perusahaan yang
dikelola
oleh
pemiliknya
dengan
menyediakan pelayanan makanan, minuman
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dan fasilitas kamar untuk tidur kepada
orang-orang yang sedang melakukan
perjalanan, dan mampu membayar dengan
jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan
yang diterima tanpa adanya perjanjian
khusus. Hotel sebagai industri yang bergerak
di bidang jasa tentu akan berhadapan
langsung dengan konsumen yang beraneka
ragam adat-istiadat, bahasa serta sifatnya,
yang semuanya perlu diterima dan dilayani
dengan baik.
Perkembangan hotel dimasa kini
tentunya memiliki manajemen pengelolaan
yang berbeda
dari jaman
dahulu.
Manajemen hotel saat ini banyak
menyesuaikan
dengan
perkembangan
manajemen modern dan kebutuhan pasar
konsumen saat ini. Dengan permasalahan
dan keadaan pasar yang ada, hotel perlu
menganalisa, merencanakan dan menyusun
suatu strategi yang tepat guna menjaga
kelangsungan
hidup
bisnisnya.
Perkembangan industri perhotelan yang
pesat menciptakan persaingan yang semakin
ketat dan berat, terutama bagi pendatang
baru. Karena itu diperlukan manajemen
hotel yang baik untuk merumuskan strategi
pemasaran yang efektif guna meningkatkan
pendapatan hotel.
Berbagai strategi dapat dipilih dan
diterapkan oleh para pengelola hotel agar
mampu bersaing dan terus berkembang
sejalan dengan tuntunan zaman. Memahami
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kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta
peluang dan ancaman yang dihadapi oleh
manajemen hotel adalah langkah strategis
yang perlu dilakukan. Analisis laporan
keuangan merupakan satu langkah yang
sangat berguna untuk membantu para
pengelola hotel diddalam memahami
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman tersebut.
Banyak hotel yang berskala besar telah
memiliki manajemen pengelolaan yang baik,
sehingga memiliki cukup catatan kegiatan
yang dilakukan selama periode tertentu
berupa laporan kegiatan kepada manajemen.
Laporan-laporan ini antara lain disajikan
dalam bentuk laporan keuangan berupa
neraca dan laporan rugi-laba, yang di dapat
dari transaksi-transaksi bisnis hotel oleh
bagian
administrasi/keuangan.
Namun
laporan keuangan tidaklah cukup berarti bila
tanpa dikaji lebih jauh, bahkan dapat
menyesatkan dalam pengambilan keputusan
ekonomi bagi pengelola hotel. Kualitas
keputusan yang diambil akan meningkat
apabila didukung oleh hasil analisis laporan
yang relevan, sehingga pengelola hotel dapat
menginterprestasikan
laporan-laporan
tersebut dengan lebih baik.
Menurut Dwi Prastowo Darminto
(2005:4) dalam pengambilan keputusan
ekonomi bagi manajemen pengelolaan hotel
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
keputusan rutin dan non rutin. Keputusan
rutin harus diambil dari hari ke hari
berkaitan dengan operasi berjalan, seperti
berapa banyak pegawai houskeeping harus
bertugas pada setiap harinya untuk
mengantisipasi suatu volume kegiatan.
Informasi/laporan historis tentang tingkat
hunian yang dikombinasikan dengan
reservasi yang telah dibuat dapat membantu
pengambilan keputusan tersebut. Untuk
keputusan rutin diperlukan suatu sistem
yang
memungkinkan
dihasilkannya
informasi penting secara cepat dan akurat.
Keputusan non-rutin(tidak sering), yaitu
keputusan yang biasanya berkaitan dengan
pertanyaan seperti : haruskah melakukan
investasi untuk meredekorasi kamar?
Haruskah tarif kamar hotel direvisi?
Haruskan memulai operasi bisnis perhotelan
yang berikutnya? Jenis keputusan yang
kedua ini umumnya lebih sulit untuk dibuat
dan biasanya melibatkan situasi yang lebih
serius apabila keputusan yang diambil salah.
Dari uraian diatas maka disinilah
pentingnya analisis terhadap laporan
keuangan
hotel
dilakukan.
Tanpa
mempermasalahkan cermatnya penyusunan
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laporan keuangan, bahwa kebanyakan
laporan pada dasarnya merupakan dokumen
historis dan statis. Ini berarti laporan
keuangan menginformasikan “apa yang
pernah dan telah terjadi pada periode
tertentu”. Sedangkan informasi lain yang
sangat berharga bagi pemakai laporan
keuangan adalah informasi mengenai “apa
yang mungkin terjadi dimasa yang akan
datang”. Dengan analisis laporan keuangan
melalui proses pembandingan, evalusasi,
rasio dan trend maka laporan keuangan akan
lebih bermanfaat untuk pengambilan
keputusan ekonomi, apabila dengan
informasi laporan keuangan tersebut dapat
diprediksikan apa yang akan terjadi dimasa
yang akan datang.
II TINJAUAN PUSTAKA
A. Jenis Hotel
Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari
kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas
yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2002:5)
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari
lokasi dimana hotel tersebut dibangun,
sehingga dikelompokkan menjadi:
1. City Hotel
Hotel yang berlokasi di perkotaan,
biasanya
diperuntukkan
bagi
masyarakat yang bermaksud untuk
tinggal sementara (dalam jangka waktu
pendek). City Hotel disebut juga
sebagai transit hotel karena biasanya
dihuni oleh para pelaku bisnis yang
memanfaatkan fasilitas dan pelayanan
bisnis yang disediakan oleh hotel
tersebut.
2. Residential Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah
pinggiran kota besar yang jauh dari
keramaian kota, tetapi mudah mencapai
tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini
berlokasi di daerah-daerah tenang,
terutama karena diperuntukkan bagi
masyarakat yang ingin tinggal dalam
jangka waktu lama. Dengan sendirinya
hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas
tempat tinggal yang lengkap untuk
seluruh anggota keluarga.
3. Resort Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah
pengunungan (mountain hotel) atau di
tepi pantai (beach hotel), di tepi danau
atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti
ini terutama diperuntukkan bagi
keluarga yang ingin beristirahat pada
hari-hari libur atau bagi mereka yang
ingin berekreasi.
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4.

Motel
Hotel yang berlokasi di pinggiran atau
di sepanjang jalan raya yang
menghubungan satu kota dengan kota
besar lainnya, atau di pinggiran jalan
raya dekat dengan pintu gerbang atau
batas
kota
besar.
Hotel
ini
diperuntukkan sebagai tempat istirahat
sementara bagi mereka yang melakukan
perjalanan
dengan
menggunakan
kendaraan umum atau mobil sendiri.
Oleh karena itu hotel ini menyediakan
fasilitas garasi untuk mobil.
Sistem pengklasifikasian jenis hotel ke
dalam berbagai kelas atau tingkatan
didasarkan pada ukuran penilaian tertentu.
Klasifikasi menurut standar hotel didasarkan
kepada manajemen, kapasitas atau jumlah
kamar, fasilitas, penempatan tenaga kerja
dan administrasi, maka hotel berdasarkan
standarnya dapat dikelompokkan menjadi
(Venessa Gaffar:2007:15-16) :
1. Hotel Internasional
2. Hotel Semi Internasional
3. Serta Hotel Nasional
Jika Dilihat dari jumlah kamar, maka jenis
hotel dapat dibagi menjadi :
1. Small Hotel yaitu hotel dengan jumlah
kamar kurang dari 50 kamar
2. Medium Hotel yaitu hotel dengan
jumlah kamar antara 50 sampai dengan
100 kamar
3. Large hotel yaitu hotel dengan jumlah
kamar diatas 100 kamar
Klasifikasi jenis hotel juga dapat dilihat
dari tingkat bintang yang diperolehnya.
Berdasarkan surat keputusan menteri
perhubungan saat itu dengan No.PM.10 /

P.V.301 / Pht / 77 tanggal 22 Desember
1977 tentang peraturan industri perhotelan
(Bagyono, 2005:74), klasifikasi hotel
dibedakan dengan menggunakan simbol
bintang antara mulai dari satu samapai
dengan lima. Semakin banyak bintang yang
dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas
hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama
tiga tahun sekali dengan tatacara serta
penetapannya dilakukan oleh Direktorat
Jendral Pariwisata dalam bentuk sertifikat.
B. Manajemen Penyelenggaraan Hotel
Manajemen penyelenggaraan hotel
adalah kegiatan menyelenggarakan usaha
hotel berdasarkan konsep-konsep dan
fungsi-fungsi manajemen. Hotel sendiri
dapat dikategorikan dalam kelompok
perusahaan jasa walaupun ada bagian seperti
departemen food and beverage (makanan
dan minuman) yang cenderung mengolah
bahan mentah menjadi produk jadi. Tujuan
utama dari penyelenggaraan usaha hotel
secara umum adalah untuk memperoleh
keuntungan yang wajar sehingga hotel dapat
bertahan dan menjaga kelangsungan
hidupnya secara berkesinambungan. Hal ini
tidak terlepas dari penggunaan strategi
pengelolaan yang merupakan pendekatan
untuk menggunakan segala sumberdaya
yang tersedia di dalam kendala kompetitif
untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan oleh manajemen hotel. Strategi
yang
dimaksud
adalah
strategi
penyelenggaraan
hotel
dan
strategi
persaingan (Agus Sulastiyono,2008:13-16).
Kedua strategi tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut :

HOTEL
Strategi Manajemen :
Yield Management, analisis
SWOT, Gugus Kendali Mutu,
Standar,Hubungan Pemilik
Pengelola,Kontrak Manajemen
o
o
o
o
o

Fasilitas-fasilitas Hotel
Kebijakan
Produk & Karakteristiknya
Sumber daya manusia
Hub. Pemilik-pengelola

PASAR
Analisis SWOT

STRATEGI
MANAJEMEN

STRATEGI
PERSEI –
NGAN

o Dorongan
Persaingan
o Diversivikasi
Produk
o Distribusi
produk

Gambar II.1
Manajemen Strategi dan strategi persaingan usaha Hotel
C. Manajemen Keuangan Hotel
Hotel tercipta karena adanya keinginan
manusia untuk melakukan hal-hal diluar
kebiasaan sehari-hari seperti makan, tidur,
rekreasi diluar rumah. Kerena kebutuhan
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akan
hal
tersebut
maka
manusia
menciptakan apa yang disebut dengan hotel.
Dimana hotel akan melayani segala
kebutuhan pemakainya
atau
disebut
hospitality service. Sebagai penjual jasa
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pelayanan, maka hotel perlu menyediakan
tigal hal yaitu fasilitas-fasilitas yang
memadai untuk melayani pemakai (tamu),
sumberdaya manusia yang terampil untuk
melayani tamu hotel, dan manajemen
pengelolaan yang profesional(Herdi S.
Darmo Soewirjo, 2008:1).
Untuk memenuhi hal tersebut hotel
sudah tentu membutuhkan dana yang cukup
besar dan mahal, baik dana untuk
menyediakan fasilitas maupun biaya untuk
pengadaan sumber daya manusianya. Dalam
mengelola
pengeluaran
(biaya)
dan
penerimaan dari hasil pelayanan perlu
adanya menajemen keuangan yang baik,
agar hotel tidak mengalami kerugian
(bangkrut). Semua perhitungan pendapatan
dan biaya membutuhkan kecermatan dalam
pengelolaannya sehingga data yang didapat
akan akurat. Dan hotel membutuhkan bagian
khusus yang mengelola keuangan dimana
bagian ini biasa disebut departemen
accounting
(pembukuan).
Melalui
deparetemen ini akan dapat diketahui berapa
penghasilan yang didapat dan berapa besar
biaya yang dikeluarkan baik tiap periode
maupun tiap harinya. Dengan berdasarkan
data yang dihasilkan bagian ini, seperti
laporan keuangan hotel, manajemen hotel
dapat membuat
analisis dan statistik
mengenai naik turunnya usaha sehingga
managemen hotel dapat mengambil langkah
atau keputusan ekonomi yang perlu untuk
memperbaiki fasilitas, pelayanan dan aliran
kasnya sebagai jalan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup hotel.
Para manajer hotel harus senantiasa
melaksanakan
proses
pengambilan
keputusan. Kualitas keputusan akan
meningkat apabila didukung oleh informasi
dan catatan keuangan yang relevan. Oleh
karena itu pencatatan yang cukup dan akurat
merupakan langkah yang sangat penting
agar informasi yang sampai ke manajemen
pengelola hotel dapat digunakan untuk
memantau perkembangan hasil investasinya.
D. Laporan keuangan Hotel
Salah satu pihak yang berkepentingan
terhadap posisi dan kondisi keuangan adalah
manajemen pengelola hotel, bagian ini
sangat membutuhkan informasi keuangan
yang dapat diperoleh dari laporan keuangan
Hotel. Informasi tersebut umumnya disusun
dan disajikan perusahaan dalam bentuk
neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan
modal dan laporan arus kas.
Dalam Prinsip Akuntansi Indonesia
(Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 1974)
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dikatakan bahwa laporan keuangan ialah
neraca dan perhitungan rugi-laba serta
segala keterangan-keterangan yang dimuat
dalam lampiran-lampirannya antara lain
laporan sumber dan penggunaan dana-dana.
Untuk perusahaan besar yang banyak
pemegang sahamnya, maka disamping
laporan
keuangan
(finansiil)
diatas
sebaiknya ditambah keterangan-keterangan
tentang :
1. kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang
mempengaruhi
2. usaha-usaha yang lalu, sekarang
maupun yang akan datang
3. luasnya produksi
4. kebijakan-kebijakan perusahaan
5. penelitian dan pengembangan
6. marketing dan advertising
7. rencana-rencana dalam belanja modal
dan pembelanjaan dimasa-masa yang
akan datang
8. kebijakan mengenai deviden dan
sebagainya
Setiap usaha perhotelan mempunyai
laporan keuangan yang bertujuan untuk
menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan usaha perhotelan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Laporan keuangan hotel
harus disiapkan secara periodik untuk pihakpihak yang berkepentingan. Pengertian
laporan keuangan menurut Baridwan (2000 :
17) adalah “laporan keuangan merupakan
ringkasan dari suatu proses pencatatan
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
selama dua tahun buku yang bersangkutan”.
Sedangkan definisi laporan keuangan
menurut Munawir (2004 : 2) “laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari
proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas suatu usaha dengan
pemakainya”. Dapat disimpulkan bahwa,
laporan keuangan adalah laporan akuntansi
utama yang mengkomunikasikan informasi
keuangan
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan,
sebagai
bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
E. Jenis Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan sarana
komunikasi didasarkan pada prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan harus
memberikan informasi historis, kuantitatif
yang berupa sekumpulan input penting yang
digunakan dalam menghitung nilai-nilai
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ekonomis. Bentuk laporan keuangan dapat
terdiri dari (Abubakar Arif, 2005:15-16):
1. Laporan laba rugi(income statement)
yaitu merupakan jenis laporan yang
dibuat setiap akhir periode akuntansi
berisi mengenai semua pendapatan
(revenue) dan semua beban (expense)
yang terjadi selama periode akuntansi
2. laporan perubahan modal (owner’s
equity statement) merupakan laoran
keuangan yang berisi mengenai modal
awal, invesatasi, laba (rugi) periode
berjalan, prive (drawing) dan modal
akhir. Jika perusahaan berbentuk
perseroan terbatas maka laporan ini
dinamakan laporan laba ditahan
(retained earning statement). /*Laporan
laba ditahan yaitu daftar kumulatif laba
yang
berasal
dari
tahun-tahun
sebelumnya dan tahun berjalan yang
tidak dibagikan sebagai deviden.
3. Neraca merupakan laporan keuangan
yang berisi mengenai jumlah harta
(asset), hutang (liability) dan modal
(owner’s equity) dari perusahaan yang
dibuat setipa akhir periode.
4. Laporan arus kas (cash flow statement)
merupakan
suatu
laporan
yang
menggambarkan arus kas masuk (cash
inflow) dan arus kas keluar (cash
outflow) selama periode akuntansi dari
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan. Aktivitas ini meliputi
aktivitas operasi (operating), investasi
(investing) dan aktivitas pendanaan
(financing).
F. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan dibuat untuk suatu
tujuan dimana tertuang dalam Prinsip
akutansi Indonesia 1984 mengenai tujuantujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi keuangan
yang dapat dipercaya mengenai sumbersumber ekonomi dan kewajiban serta
modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang
dapat dipercaya mengenai perubahan
dalam sumber ekonomi neto (sumber
dikurangi kewajiban) suatu perusahaan
yang timbul dari aktivitas perusahaan
dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan
yang membantu para pemakai laporan
di
dalam
mengestimasi
potensi
perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting
lainnya mengenai perubahan dalam
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban
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seperti informasi mengenai aktivitas
pembelanjaan dan penanaman.
Untuk mengungkapkan sejauh mungkin
informasi lain
yang
berhubungan
dengan
laporan
keuangan
yang
relevan
untuk
kebutuhan
pemakai
laporan, seperti informasi mengenai
kebijaksanaan
akutansi
yang
dianut
perusahaan.
G. Analisa laporan keuangan
Dalam hubungannya dengan analisa
laporan keuangan, manager merupakan
orang dalam yang sangat berkepentingan
untuk dapat menggunakan data keuangan
apapaun dalam perusahaan dalam rangka
menginterprestasikan hasil analisis laporan
untuk kemajuan perusahaan. Disamping itu
untuk kegiatan lebih lanjut laporan keuangan
akan dapat digunakan oleh menajeman
untuk (Munawir,2004:3) :
1. mengukur tingkat biaya dari berbagai
kegiatan perusahaan.
2. untuk menentukan
atau mengukur
efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau
produksi serta untuk menentukan
derajat keuntungan yang dapat dicapai
oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. untuk menilai dan mengukur hasil kerja
tiap-tiap individu yang telah diserahi
wewenang dan tanggungjawab.
4. untuk menentukan perlu tidaknya
digunakan kebijaksanaan atau prosedur
yang baru untuk mencapai hasil yang
lebih baik.
Menurut Leopold A. Bernstein dalam
dalam Dwi Prastowo (2005:40) “Analisis
laporan keuangan merupakan suatu proses
yang penuh pertimbangan dalam rangka
membantu mengevalusi posisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang
dan masa lalu, dengan tujuan untuk
menentukan estimasi dan prediksi yang
paling mungkin mengenai kondisi dan
kinerja perusahaan pada masa mendatang”.
Analisa laporan keuangan memiliki
banyak macamnya. Metode dan teknik
analisis (alat analisis) digunakan untuk
menentukan dan mengukur hubungan antara
pos-pos yang ada dalam laporan keuangan,
sehingga dapat diketahui perubahanperubahan
dari
pos
tersebut
bila
diperbandingkan dengan laporan dari
beberapa periode untuk satu perusahaan
tertentu. Ada dua metode dan teknik yang
dapat digunakan dalam menganalisa laporan
keuangan, yaitu analisis horisontal (dinamis)
dan analisis vertika (statis) (Dwi prastowo,
2005:42-43). Analisis horisontal adalah
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metode analisis yang dilakukan dengan cara
membandingkan laporan keuangan untuk
beberapa
tahun
(periode),
sehingga
dapat
diketahui
perkembangan
dan
kecenderungannya. Disebut metode analisis
horizontal
karena
analisis
ini
membandingkan pos yang sama untuk
periode yang berbeda. Disebut metode
analisis dimanis karena metode ini bergerak
dari tahun ke tahun (periode). Teknik-teknik
analisis yang termasuk pada klasifikasi
metode ini antara lain teknik analisis
perbandingan, analisis trend (index), analisis
sumber dan penggunaan dana dan analisis
perubahan laba kotor.
Metode analisis vertikal (statis) adalah
metode analisis yang dilakukan dengan cara
menganalisis laporan keuangan pada tahun
(periode) tertentu, yaitu membandingkan
antar pos yang satu dengan pos lainnya
pada laporan keuangan yang sama untuk
tahun (periode) yang sama pula, maka
disebut juga analisis statis. Karena hanya
membandingkan pos-pos laporan keuangan
pada tahun (periode) yang sama. Teknikteknik yang termasuk pada klasifikasi
metode ini antara lain : teknik analisis
persentase per komponen (common size),
analisis rasio dan impas.
Melalui analisis laporan keuangan akan
dapat dinilai kemempuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya angka
pendek, struktrur modal perusahaan,
distribusi dari aktivanya, keefektifan
penggunaan aktiva, hasil usaha/pendapatan
yang telah dicapai, beban-beban tetap yang
harus dibayar, serta nilai-nilai buku tiap
lembar
saham
perusahaan
yang
bersangkutan. Apabila analisis terhadap
laporan keuangan dengan menggunakan
berbagai metode dan teknik analisis tersebut
dan telah difokuskan pada area analisis yang
jelas akan menghasilkan dua informasi
penting, yaitu informasi mengenai kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki suatu
perusahaan.
Informasi tersebut dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan
(masukan) bagi para pemakai laporan
keuangan dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
III. METODE PENELITIAN
Dalam proses pengumpulan data, pada
penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian diskriptif serta analisis data
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kuantitatif. Sumber materi utama pada
proses penulisan jurnal ini, materi
banyak
diambil
menggunakan
studi
literatur/pustaka. Dari sumber pustaka
diperoleh gambaran berbagai macam metode
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah yang diteliti. Data kuantitatif
berupa laporan keuangan diperoleh melalui
dunia maya (internet) yang kemudian
diproses melalui metode analisis data dari
studi literatur sehingga menghasilkan hasil
analisis yang menjadi bagian inti dari jurnal
ini.
IV. PEMBAHASAN
A. Analisis Pembandingan Laporan
Keuangan
Pembandingan
laporan
keuangan
termasuk ke dalam kelompok analisis
dinamis, karena dilakukan dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif untuk
dua atau tiga tahun. Dengan penyajian
seperti ini akan diperoleh gambaran
pergerakan dan kecenderungan, serta
memberikan petunjuk yang berharga dalam
rangka memprediksi kemungkinan yang
akan terjadi dimasa yang akan datang.
Dengan teknik ini maka dapat diketahui
perubahan nilai absolut tiap pos dalam
laporan keuangan dari tahun ke tahun.
Keuntungan
dapat
diketahuinya
pertambahan atau penurunan pada pos-pos
laporan keuangan adalah bahwa perubahan
yang besar akan terlihat dengan jelas dan
dapat segera diadakan penyelidikan atau
analisa lebih lanjut untuk hal-hal yang
merugikan ataupun menguntungkan bagi
perusahaan sehingga keputusan ekonomi
dapat segera diambil dalam rangka
mempertahankan
kelangsungan
hidup
perusahaan. Metode pembandingan laporan
keuangan ini termasuk kedalam kelompok
metode
analisis
dinamis
karena
memperlihatkan perkembangan keuangan
perusahaan dari tahun ke tahun.
Untuk dapat memberikan gambaran
tentang cara melakukan analisis dan
enterprestasi dari laporan keuangan yang
diperbandingkan berikut ini contoh dengan
menggunakan data yang diambil dari PT
Hotel Madarine Regency Tbk melalui web
site Bursa Efek Indonesia ( http :
//www.idx.co.id / Home / ListedCompanies /
ReportDocument/ diakses pada tanggal 25
Februari 2011), sebagai berikut :

66

KHASANAH ILMU, VOL. III NO.1 MARET 2012

Tabel IV.1 Laporan Neraca PT Hotel Mandarine Regency Tbk
Per 31 Desember 2008 dan 2009
Account

31 Desember 2008
( Rp )

31 Desember 2009
( Rp )

Kenaikan / Penurunan
( Rp )
%

ASET
Aset Lancar
Kas Dan Bank

4.223.114.925

1.310.459.269

(2.912.655.656)

(68,97)

2.414.981.599

2.246.083.296

(168.898.303)

(6,99)

205.901.690

515.869.013

309.967.323

150,54

-

700.000.000

700.000.000

-

2.139.899.455

909.996.307

(1.229.903.148)

(57,47)

199.294.820

202.212.820

2.918.000

1,46

9.183.192.489

5.884.620.705

(3.298.571.784)

(35,92)

186.259.227.812

177.638.867.645

(8.620.360.167)

(4,63)

Jumlah Asset Tidak lancer

186.259.227.812

177.638.867.645

(8.620.360.167)

(4,63)

JUMLAH ASET

195.442.420.301

183.523.488.350

(11.918.931.951)

(6,10)

136.589.947

-

(136.589.947)

(100,00)

3.918.115.082

3.627.446.733

(290.668.349)

(7,42)

Biaya yang masih harus dibayar

1.246.555.448

1.467.780.747

221.225.299

17,75

Hutang bank- kredit modal kerja

1.080.181.146

984.105.740

(96.075.406)

(8,89)

Hutang pajak

1.010.595.895

267.672.973

(742.922.922)

(73,51)

163.365.665

122.425.773

(40.939.892)

(25,06)

2.473.002.750

9.904.466.698

7.431.463.948

300,50

Hutang Hub. Istimewa- Jatuh Tempo dalam 1 th

838.722.167

336.988.474

(501.733.693)

(59,82)

Hutang Pendanaan-Jatuh tempo dalam 1 th

435.766.952

411.246.904

(24.520.048)

(5,63)

Uang jaminan

598.979.326

953.580.321

354.600.995

59,20

11.901.874.378

18.075.714.363

6.173.839.985

51,87

69.156.747.027

51.617.404.080

(17.539.342.947)

(25,36)

2.812.840.078

1.056.095.423

(1.756.744.655)

(62,45)

674.365.994

259.127.984

(415.238.010)

(61,57)

2.067.920.000

2.365.420.000

297.500.000

14,39

449.841.369

306.742.995

(143.098.374)

(31,81)

75.161.714.468

55.604.790.482

(19.556.923.986)

(26,02)

Piutang Usaha
Pihak Ketiga
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihat Ketiga
Persediaan
Biaya dibayar dimuka
Jumah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset tetap setelah dikurangi Penyusutan
Per 31 Desember 2009 dan 2008

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Hutang Usaha
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak ketiga

Pendapatan diterima dimuka
Hutang bank- jatuh tempo dalam 1 th

Jumlah kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Hutang bank-stelah dikurangi jatuh tempo
dalam satu tahun
Hutang hubungan istimewa- setelah dikurangi
Jatuh tempo dalam satu tahun
Hutang pendanaan- setelah dikurangi jatuh
tempo dalam satu tahun
Kewajiban imbalan kerja
Kewajiban pajak tangguhan
jumlah kewajiban tidak lancer
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JUMLAH KEWAJIBAN

87.063.588.846

73.680.504.845

-

121.336.138.800

121.220.000.000

(13.383.084.001)

(15,37)

-

116.138.800

0,10

978.370.336

978.370.336

-

-

(13.819.538.881)

(12.471.525.631)

1.348.013.250

(9,75)

108.378.831.455

109.842.983.505

1.464.152.050

1,35

195.442.420.301

183.523.488.350

(11.918.931.951)

(6,10)

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar terdiri dari 3.600.000.000
saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per
saham ditempatkan dan disetor
1.213.361.388 saham tahun 2009
Modal dasar terdiri dari 3.600.000.000
saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per
saham ditempatkan dan disetor
1.212.200.000 saham tahun 2008
Tambahan modal disetor
Saldo laba(defisit)
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Sumber : http : //www.idx.co.id

Tabel IV.2 Laporan Laba-Rugi PT Hotel Mandarine Regency Tbk
Per 31 Desember 2008 dan 2009
Account

31 Desember 2008
( Rp )

31 Desember 2009
( Rp )

Kenaikan/(Penurunan)
( Rp)
%

PENDAPATAN USAHA

31.783.020.581

27.154.406.788

(4.628.613.793)

(14,56)

BEBAN DEPARTEMENTALISASI

18.118.951.547

18.354.607.479

235.655.932

1,30

Laba kotor departementalisasi

13.664.069.034

8.799.799.309

(4.864.269.725)

(35,60)

317.552.875

502.937.616

185.384.741

58,38

12.013.585.870

12.933.671.575

920.085.705

7,66

12.331.138.745

13.436.609.191

1.105.470.446

8,96

1.332.930.289

(4.636.809.882)

(5.969.740.171)

(447,87)

(10.573.950.325)

10.319.030.767

20.892.981.092

(197,59)

93.939.388

15.380.287

(78.559.101)

(83,63)

(90.339.924)

(69.242.907)

21.097.017

(23,35)

-

172.486.258

172.486.258

(3.864.341.695)

(4.595.929.645)

(731.587.950)

18,93

Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain

(14.434.692.556)

5.841.724.760

20.276.417.316

(140,47)

laba/(rugi) sebelum pajak

(13.101.762.267)

1.204.914.878

14.306.677.145

(109,20)

-

-

-

-

(1.012.521.977)

143.098.372

1.155.620.349

(114,13)

(1.012.521.977)

143.098.372

1.155.620.349

(114,13)

(14.114.284.244)

1.348.013.250

15.462.297.494

(109,55)

(11,64)

1,11

13

(109,54)

BEBAN USAHA
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Jumlah beban usaha
laba operasi
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN
Keuntungan/(rugi) selisih kurs
Pendapatan giro
Beban administrasi dan provisi
Keuntungan Penjualan aset tetap
Beban bunga

Manfaat (beban) pajak penghasilan
pajak kini
pajak tangguhan
jumlah manfaat (beban) pajak
penghasilan
LABA/(RUGI)-BERSIH
Laba/(rugi) per saham
Sumber : http : //www.idx.co.id
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Berdasarkan data dari neraca dan
laporan rugi laba diatas dapat ditentukan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan atau perkembangan keuangan
perusahaan. Perubahan-perubahan tersebut
sangat penting untuk diketahui agar
dapat
dilakukan
analisis
lebih
lanjut
apabila pertumbuhan keuangan
cenderung mengalami penurunan/tidak
menguntungkan.
Faktor-faktor
yang
menyebabkan
perubahan data laporan keuangan Neraca PT
Hotel Mandarine Regency Tbk selama tahun
2009 dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Jumlah aktiva lancar secara umum
mengalami penurunan sebesar 35.92%
khususnya terjadi pada pos-pos seperti
kas dan bank 68.97%, piutang pada
pihak ketiga 6.99% dan persediaan
57,47%. Khususnya pada pos kas &
bank
dan
persediaan
dapat
menyebabkan likuiditas perusahaan
menurun jika tidak segera dilakukan
tindakan lebih lanjut. Pada pos piutang
pada pihak ke tiga mengalami
penurunan
disebabkan
adanya
pelunasan piutang. Namun keadaan itu
tidak menjadikan aktiva lancar secara
keseluruhan mengalami peningkatan
yang berarti. Pos-pos yang mengalami
kenaikan antara lain pitang lain-lain
pada pihak yang memiliki hubungan
istimewa sebesar 150.54%, piutang lainlain pada pihak ketiga 100% dan biaya
dibayar dimuka
sebesar
1.46%,
besarnya kenaikan pada pos-pos
tersebut
lebih
kecil
dibanding
kecenderungan penurunan dari pos-pos
aktiva lancar yang lainnya.
2. Aktiva tidak lancar dalam hal ini aktiva
tetap setelah dikurangi penyusutan juga
menunjukkan penurunan sebesar 4.63%,
ada kemungkinan hotel telah melakukan
penjualan sejumlah aktiva tetapnya
untuk mencari sumber dana baru guna
membiaya
dan
mempertahankan
kelangsungan hidup usaha. Secara
keseluruhan jumlah aktiva lancar dan
aktiva tetap sepanjang tahun 2009 telah
mengalami penurunan sebesar 6.10%.
Diperlukan analisis dan tindakan lebih
lanjut agar kecenderuangan penurunan
ini dapat ditekan menjadi kenaikan
aktiva hotel.
3. Dari segi hutang jangka pendek ( hutang
lancar)
secara
keseluruhan
menunjukkan adanya kenaikan jumlah
hutang sebesar 51.87%. keadaan ini jika
tidak segera dilakukan langkah-langkah
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untuk menekan jumlah hutang lancar
akan
meningkatkan
kemungkina
penurunan likuiditas hotel. Pos hutang
lancar yang paling menonjol mengalami
kenaikan adalah hutang bank jatuh
tempo dalam satu tahun sebesar
300.50%. sedangkan biaya yang masih
harus bibayar dan uang jaminan timbul
karena aktivitas operasi hotel yang
membutuhkan biaya meningkat dan
menjadi salah satu sebab kenaikan pospos ini. Disamping pos-pos yang
mengalami kenaikan juga terdapat pos
hutang jangka pendek yang mengalami
penurunan karena adanya pelunasan
hutang.
4. Jumlah seluruh kewajiban tidak lancar
menunjukkan adanya penurunan sebesar
26.02%, penurunan ini disebabkan
karena adanya pelunasan sejumlah
hutang. Total hutang/jumlah kewajiban
secara keseluruhan juga menunjukkan
adanya penurunan sebesar 15.37%,
cukup sebanding dengan penurunan
jumlah aktiva sebagai aset yang dapat
digunakan sebagai alat pelunasan
hutang.
5. Jumlah ekuitas sepintas mengalami
kenaikan sebesar 1.35% karena
kenaikan jumlah modal saham sebesar
0.10%. sedangkan defisit kerugian juga
turun sebesar 9.75%, namun demikian
secara keseluruhan total kewajiban dan
ekuitas mengalami penurunan sebesar
6.10%. Apabila penurunan ini lebih
banyak terjadi pada pos kewajiban maka
penurunan ini menunjukkan komitmen
dan kemampuan perusahaan dalam
melunasi hutang-hutangnya.
Analisa laporan laba rugi PT Hotel
Mandarine
Regency
Tbk
melalui
pembandingan laporan keuangan tahun 2008
dan 2009 dapat dikemukakan sebagai
berikut :
1. Pendapatan usaha dari tahun 2008
sampai 2009 dapat diketahui telah
mengalami penurunan sebesar 14.56%.
berbanding terbalik dengan beban
departemntalisasi yang mengalami
kenaikan
1.30%.
keadaan
ini
menunjukkan
bahwa
kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba
kotor mengalami penurunan.
2. Keadaan yang sama juga terjadi pada
kenaikan jumlah beban usaha sebesar
8.96%. jumlah beban ini dimungkinkan
sebagai salah satu sebab turunnya
jumlah aktiva lancar yang dimiliki
hotel. Kondisi ini juga menyebabkan
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3.

4.

laba operasi perusahaan mengalami
defisit.
Keuntungan bersih/laba bersih yang
didapat hotel sebesar Rp. 1.348.013.250
lebih banyak dihasilkan dari pendapatan
lain-lain dan bukan dari pendapatan
utama hotel.
Untuk itu perlu ada
kebijakan efisiensi biaya khususnya
pada biaya departementalisasi dan biaya
operasi agar hotel mengalami kenaikan
dalam hal menghasilkan keuntungan.
Selain itu menurunnya laba operasi
menunjukkan bahwa manajemen kurang
efektif dalam mendatangkan laba
operasi atas aktiva yang digunakan.

B. Analisis Rasio Laporan Keuangan
Analisa rasio keuangan termasuk dalam
kelompok metode analisis statis, karena
dilakukkan dengan membandikan antara
dua/kelompok data laporan keuangan dalam
satu periode tertentu, data tersebut bisa antar
data dari neraca dan data laporan laba rugi.
Tujuannya adalah memberi gambaran
kelemahan dan kemampuan finansial
perusahaan dari tahun ke tahun. Secara
singkat ada tiga jenis rasio yang umum
digunakan dalam analisa laporan keuangan
antara lain adalah (IMB Wiyasha,2007:6386) :
1. Rasio Likuiditas
Rasio ini berguna untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

RASIO
Current Ratio
Quick Ratio

pendeknya. Diantara beberapa macam
rasio likuiditas yang umum digunakan,
yaitu :
 Current Ratio = Aktiva Lancar :
Hutang Lancar
 Quick Ratio = ( Aktiva Lancar –
Persediaan ) : Hutang Lancar
2. Rasio Solvabilitas
Rasio ini berguna untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
untuk
memenuhi
seluruh
kewajibankewajibannya (hutang jangka pendek
dan hutang jangka panjang). Diantara
banyak macam rasio solvabilitas yang
umum digunakan. yaitu :
 Total Debt To Equity Ratio= Total
Hutang : Ekuitas Pemegang Saham
 Total Debt To Total Assets Ratio=
Total Hutang : Total Aktiva
3. Rasio Profitabilitas
Rasio ini berguna untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
untuk
menghasilkan laba dalam suatu periode
tertentu. Rasio profitabilitas yang umum
digunakan, antara lain :
 Gross Profit Margin = Laba Kotor
: Penjualan Bersih
 Net Profit Margin = Laba Setelah
Pajak : Penjualan Bersih
Berdasarkan data laporan neraca dan
laba-rugi PT Hotel Mandarine Regency Tbk
diatas dapat dihasilkan besarnya rasio-rasio
keuangan hotel sebagai berikut:

Tabel IV.3
Rasio Likuiditas
TH 2008
0,77
0,59

TH 2009
0,33
0,28

Sumber : Data yang dioleh

Suatu perusahaan dikatakan memiliki
posisi keuangan yang kuat salah satunya
adalah karena perusahaan mampu melunasi
kewajiban-kewajibannya dengan tepat waktu
saat ditagih oleh pihak ekstern. Indikasi
kekuatan ini dapat ditunjukkan dengan
besarnya rasio likuiditas yang dimiliki
perusahaan, semakin besar nilai rasio
semakin likuid perusahaan. Mengamati
besarnya ratio likuiditas PT Hotel
Mandarine regency tahun 2009 yang lebih
rendah
dari
tahun
sebelumnya
mengindikasikan adanya penurunan tingkat
likuiditas perusahaan dalam hal memenuhi
kewajiban lancarnya apabila harus segera
dilunasi. Penurunan ini tidak secara otomatis
dapat dikatakan bahwa likuiditas hotel buruk
namun masih tergantung dari proporsi aktiva
ISSN 2087-0086

lancar seperti kas dan bank serta arus kas
masuk dari penjualan. Selama hotel masih
mampu menutup jumlah kewajiban lancar
yang harus segera dilunasi dengan aktivaaktiva lancarnya maka likuiditas perusahaan
dapat dikatakan masih aman.
Dipandang dari sudut kreditor jangka
pendek yang lebih menyukai aktiva lancar
lebih besar dari hutang lancar, maka jumlah
aktiva lancar PT Hotel Mandarine Regency
Tbk tahun 2009 menunjukkan nilai yang
lebih rendah dari pada hutang lancarnya
yaitu
sebesar
Rp.5.884.620.705
:
Rp.18.075.714.363, demikian juga tahun
sebelumnya.
Hal
tersebut
dapat
menyebabkan menurunnya minat kreditor
jangka
pendek
untuk
menanamkan
modalnya kepada perusahaan, karena dalam
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keadaan perusahaan harus dilikuidasi maka
aktiva lancar perusahaan tidak cukup untuk

RASIO
Total Debt To Equity Ratio
Total Debt To Total Assets Ratio

melunasi seluruh hutang-hutang lancarnya.

Tabel IV.4
Rasio Solvabilitas
TH 2008
0,80
0,45

TH 2009
0,67
0,40

Sumber : Data yang dioleh

Suatu kondisi keuangan jangka pendek
yang baik (likuid) tidak dapat menjadi
jaminan bahwa kondisi keuangan jangka
penjangnya baik pula. Para kreditor jangka
panjang, pemegang saham dan bank selain
berminat pada perusahaan yang memiliki
likuiditas
baik,
juga
menginginkan
perusahaan tempat menanamkan dananya
memiliki kondisi keuangan jangka panjang
yang baik pula (solvable).
Rasio
solvabilitas PT Hotel Mandarine Regency
untuk tahun 2009 juga mengalami
penurunan. Ratio total debt to equity yang
menurun justru mengindikasikan adanya
peningkatan kemampuan modal untuk
memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban
hotel, karena semakin tinggi rasio ini
semakin tinggi pula resiko yang dihadapi
khususnya kreditor atas dana yang
diinvestasikannya.

RASIO
Gross Profit Margin
Net Profit Margin

Dari hasil perhitungan total debt to
equity ratio tahun 2009 berarti bahwa
tanggungan hutang 0,67 dibebankan untuk
setiap satu modal pemilik. Total debt to total
asset ratio menunjukkan adanya penurunan
pada tahun 2009 dibanding tahun
sebelumnya.
Keadaan
ini
juga
mengindikasikan
adanya
kenaikan
kemampuan perusahaan dengan jumlah
setiap aktivanya menanggung seluruh
hutang yang ada. Perbandingan jumlah total
hutang dan aktiva tahun 2009 besarnya
adalah
Rp.73.680.504.845
:
Rp.
183.523.488.350. Jadi secara keseluruhan
solvabilitas perusahaan menujukkan adanya
peningkatan ke arah yang lebih baik, dan
apabila dilihat dari rasio hutang terhadap
aktiva (total debt to total asset ratio)
perusahaan
masih
memiliki
selisih
lebih
total
aktiva
dibandingkan
dengan
jumlah seluruh hutangnya.

Tabel IV.5
Rasio Rentabilitas
TH 2008
0,43
-0,44

TH 2009
0,32
0,05

Sumber : Data yang dioleh

Rasio-rasio profitabilitas memberikan
gambaran
pada
pihak-pihak
yang
berkepentingan
tentang
kemampuan
manajemen hotel dalam menghasilkan laba
untuk periode tertentu. Untuk mendapatkan
laba yang memadai maka manajemen hotel
harus mampu mengendalikan biaya-biaya
operasi agar lebih sesuai dengan sasaran dan
mendorong adanya peningkatan penjualan.
Dari rasio solvabilitas gross profit
margin
PT Hotel Mandarine Regency
Tbk mengindikasikan adanya penurunan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan
laba.
Faktor
yang
menyebabkan
menurunnya
tingkat
keuntungan hotel adalah turunnya jumlah
pendapatan usaha diikuti meningkatnya
jumlah beban departementalisasi pada tahun
2009. Keadaaan ini jika tidak disikapi
dengan baik akan mengakibatkan kerugian
yang lebih besar. Perlu perhatian khusus
pada pos ini agar beban departementalisasi
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dapat ditekan sehingga keuntungan yang
dihasilkan meningkat.
Net profit margin ratio hotel mengalami
kenaikan ditahun 2009 hal ini disebabkan
karena adanya keuntungan penjualan aktiva
dan keuntungan kenaikan kurs serta
turunnya beban administrasi. Faktor-faktor
tersebut disebabkan oleh pos-pos diluar
usaha utama hotel, sehingga kondisi tersebut
tidak menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan hotel dam menghasilkan
keuntungan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Perubahan-perubahan berarti dalam
laporan keuangan tidak akan dapat diketahui
dengan baik apabila tidak dilakukan analisis
pembandingan laporan keuangan untuk dua
atau lebih periode akuntansi. Perubahanperubahan ini penting untuk diketahui sebab
akan
menunjukkan
seberapa
jauh
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perkembangan
keadaaan
keuangan
perusahaan.
Dari
data
analisis
pembandingan laporan keuangan PT Hotel
Mandarine Regency Tbk dapat disimpulkan
bahwa perubahan menonjol terjadi pada
aktiva
yang
cenderung
mengalami
penurunan. Jika dikaitkan dengan hutang
lancar yang menunjukkan peningkatan,
maka manajemen hotel perlu mengambil
langkah-langkah ekonomi agar likuiditas
perusahaan
tetap
terjaga
dengan
meningkatkan proporsi aktiva lancar
khususnya kas (bank) dan surat berharga
(effek).
Pada pos pasiva menunjukkan bahwa
kecenderungan
kewajiban-kewajiban
perusahaan mengalami penurunan (sebagian
hutang
dipenuhi).
Keadaaan
ini
mengindikasikan
adanya
peningkatan
solvabilitas perusahaan, disamping itu
penurunan hutang menunjukkan nilai yang
lebih besar dibanding dengan penurunan
aktivanya. Sudah menjadi tugas manajemen
hotel untuk meningkatkan kembali jumlah
aktiva totalnya dengan berbagai strategi
dengan menaikkan kembali jumlah aktiva
yang masuk baik melalui penjualan,
pengeluaran saham dan efisiensi biaya.
Keuntungan yang didapat dari analisa
pembandingan laporan keuangan ini adalah
dapat segera diketahuinya perubahanperubahan yang cukup besar, sehingga dapat
segera diadakan analisa dan penyelidikan
lebih lanjut berdasarkan hasil-hasil yang
dicapai perusahaan selama periode tertentu.
Dalam menilai posisi keuangan
perusahaan dalam jangka pendek, pemakai
laporan keuangan dapat menggunakan
analisis ratio likuiditas.
Analisis rasio
likuiditas pada kasus PT Hotel Mandarine
Regency
menunjukkan
adanya
kecenderungan likuiditas perusahaan yang
menurun. Keadaan ini timbul karena
penurunan aktiva lancar yang justru diikuti
dengan kenaikan jumlah hutang lancarnya.
Manajemen hotel perlu memperhatikan dan
mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan
yang berkaitan dengan pemeliharaan modal
kerja operasi agar kondisi lebih efektif dapat
diciptakan di dalam mengeluarkan sumbersumber modal kerjanya.
Kondisi ratio likuiditas yang baik belum
tentu menjadi jaminan adanya kondisi
keuangan yang baik pula dalam jangka
panjang.
Untuk
mengetahui
kondisi
keuangan jangka panjang dibutuhkan analisi
ratio solvabilitas. Dari hasil analisis ratio
solvabilitas PT Hotel Mandarine Regency
menunjukkan
bahwa
telah
terjadi
ISSN 2087-0086

kecenderungan penurunan kemampuan
perusahaan dengan total aktiva yang
dimuliki untuk menanggung seluruh
hutangnya. Pada kasus hotel diatas dapat
simpulkan bahwa solvabilitas hotel masih
terjaga walaupun terjadi penurunan. Pos
keuangan yang dapat menunjukkan keadaan
ini adalah dari besarnya total hutang yang
masih lebih kecil dibandingkan dengan total
aktivanya.
Rasio-rasio likuiditas dan solvabilitas
digunakan oleh para investor untuk melihat
seberapa jauh modal yang mereka tanamkan
dapat dikembalikan perusahaan.
Sedangkan rasio yang digunakan untuk
mengetahui kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan/laba adalah rasio
rentabilitas. Melihat hasil analsisi ratio
rentabilitas PT Hotel Mandarine Regency
Tbk diatas, maka terjadi kencenderungan
penurunan bila dilihat dari hasil usaha hotel
yang menurun pada tahun 2009 dibanding
tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat dilihat
dari rasio gross profit margin dimana
penjulan menurun diikuti naiknya biaya
departementalisasi. Manajemen hotel masih
perlu mengambil tidakan kembali dalam
rangka meningkatkan jumlah penjualan dan
menekan biaya departementalisasi serta
beban-beban usahanya.
Dengan menganalisis laporan keuangan
hotel yang meliputi laporan rugi-laba dan
neraca secara baik maka, manajemen hotel
dapat
mengambil
tindakan-tindakan
manajerial yang perlu untuk meningkatkan
kinerja keuangan yang baik untuk periode
mendatang.
B. Saran
Analisis laporan keuangan baik dengan
metode pembandingan (dinamis) dan rasio
(statis) masih merupakan langkah awal
untuk analisis lebih lanjut. Walau masih
banyak keterbatasan dan kekurangannya,
namun demikian hasil dari analisis tersebut
perlu diinterprestasikan secara arif agar tidak
terjadi keputusan-keputusan yang justru
merugikan perusahaan.
Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan untuk hasil analisis yang lebih
baik dan akurat guna mendukung suatu
keputusan ekonomi yang tepat dan relevan
dimasa yang akan datang, antara lain :
1. Pembandingan laporan keuangan dan
rasio akan lebih bermanfaat untuk
melihat kecenderungan dan indikasi
(trendnya) kenaikan atau penurunan
kinerja keuangan perusahaan, apabila
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2.

3.

4.

mencakup beberapa periode laporan
keuangan misalnya lima tahunan.
Rasio laporan keuangan dapat terukur
lebih baik apabila dibandingkan dengan
rasio rata-rata industri dari jenis usaha
yang sama.
Hasil analisis laporan keuangan masih
memerlukan banyak pertimbangan, baik
keadaan dari dalam maupun dari luar
perusahaan. Perlu berhati-hati dan
jangan terlalu yakin terhadap ratio yang
telah dihitung dan diperbandingkan
karena
memerlukan
pertimbangapertimbangan yang teliti.
Jika hasil analisis diperbandingkan
dengan perusahaan lain yang sejenis
maka gunakan perusahaan yang metode
penilaian dan pengukuranya sama,
karena perusahaan yang sama jenisnya
belum tentu menggunakan metode
penilaian atau pengukuran pendapatan
(biaya) yang sama pula, sehingga
mengganggu pemenuhan prinsip daya
banding.
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