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ANALISIS KINERJA KEUANGAN  

PADA YAYASAN BOSOWA BINA INSANI  

BOGOR 

 

Oleh: 

Farahsita Nur Permata 

 

Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Bosowa 

 

ABSTRAK 

 

Farahsita Nur Permata. 2022. Skripsi. Analisis Kinerja Keuangan Pada 

Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor dibimbing oleh Thanrin Abduh, dan 

Syamsuddin Jafar 

 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja 

Keuangan Pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor dengan rasio likuiditas dan 

untuk mengetahui kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas dan juga rasio 

leverage pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor.  

Jenis penelitian yang digunakan berupa kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi dan wawancara untuk menggunakan dan 

mengambil data keuangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dan juga rasio 

leverage. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Di tinjau dari Rasio Likuditas 

Current Ratio yaitu sebesar 28,1% dan Quick Ratio yaitu 33,61. Dari sudut Rasio 

Profitabilitas ROI yaitu sebesar % dan Roa yaitu sebesar 2.4%. Selanjutnya Rasio 

Leverage Debt to Asset Ratio (DAR) yaitu sebesar 6,2% 

 

Kata Kunci: Rasio Likuiditas,Rasio Profitabilitas,Rasio Leverage 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS  

AT BOSOWA BINA INSANI FOUNDATION  

BOGOR 

 

By: 

Farahsita Nur Permata 

 

Management Study Program 

Faculty of Economics and Business 

Bosowa University 

 

ABSTRACT 

 

Farahsita Nur Permata. 2022. Thesis. Financial Performance Analysis at 

the Bosowa Bina Insani Foundation in Bogor guided by Thanrin Abduh, and 

Syamsuddin Jafar 

The purpose of this study is to find out how the financial performance of 

the Bosowa Bina Insani Bogor Foundation with the liquidity ratio and to 

determine the financial performance with the profitability ratio and also the 

leverage ratio at the Bosowa Bina Insani Bogor Foundation. 

The type of research used is quantitative. The data collection techniques 

used are observation and interviews to use and retrieve financial data. The data 

analysis technique used is to use liquidity ratios and profitability ratios and also 

leverage ratios. 

The results of this study show that: Reviewed from the Current Ratio 

liquidity ratio which is 28.1% and the Quick Ratio which is 33.61. From the point 

of view of the Profitability Ratio, ROI is 2.4%. Furthermore, the Leverage Debt to 

Asset Ratio (DAR) ratio is 6.2% 

 

Keywords : Liquidity Ratio,Profitability Ratio,Leverage Ratio 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bagi setiap perusahaan baik yang besar maupun kecil, yang berorentasi profit 

maupun yang non profit akan  mempunyai perhatian yang besar terhadap 

keuangan dari perusahaan tersebut. Keberhasilan maupun kegagalan dalam 

usahanya hampir sebagian dipengaruhi ataupun ditentukan oleh keputusan 

keuangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain masalah yang biasa timbul dalam 

setiap organisasi berimplikasi terhadap bidang keuangan. Untuk menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan dapat kita ketahui melalui laporan keuangan 

perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laporan perhitungan laba-rugi, 

laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Dan laporan keuangan ini 

juga sangat penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis perusahaan. 

Dalam laporan keuangan tersebut akan lebih penting dan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, apabila data tersebut dapat diperbandingkan antara 

dua periode atau lebih untuk dianalisa yang akan dapat memberikan penilaian 

keadaan perusahaan yang sebenarnya, apakah mengalami kenaikan atau turunnya 

kinerja keuangan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas lagi mengenai posisi 

dan kekuatan-kekuatan yang lebih dicapai dan kelemahan-kelemahan yang selama 

beberapa periode, maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut.  

Laporan keuangan memberikan informasi yang bersifat baku, standard dan 

bertujuan untuk umum (general purpose). Karena bersifat umum dan bersifat 

melayani semua pihak yang bisa memiliki perbedaan dan referensi terhadap suatu 
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informasi. Pemakaian informsi tersebut mengandung berbagai hal yang 

menimbulkan keterbatasan dan kelemahan tersendiri. Untuk tidak terjebak dalam 

masalah ini disamping bisa menggali informasi yang luas perlu dilakukan analisis 

laporan keuangan untuk dapat memperluas dan mempertajam informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan.  

Menganalisis laporan  keuangan berarti menggali lebih banyak informasi 

yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui laporan 

keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. 

Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi 

siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan 

tersebut. Analisis dan interpretasi laporan keuangan adalah merupakan suatu 

proses untuk memecahkan dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul 

dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan 

mencari laba. Analisis dan interprestasi bukan merupakan tujuan tetapi analisis 

dan interpresatsi hanya merupakan suatu alat untuk membuat atau mengambil 

keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan serta laporan lainnya, belum cukup memberikan 

informasi secara rinci mengenai kinerja dan situasi keuangan perusahaan. 

Informasi yang diberikan baru mengenai absolut dari laba atau rugi yang dicapai 

ataupun nilai absolut dari aktiva, kewajiban dan modal pada neraca. Laporan 

tersebut masih perlu diuraikan, masih perlu diinterprestasikan lebih lanjut dengan 

mengaitkan atau menghubungkan unsur yang satu dengan lainnya. Karena itu 
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perlu dilakukan suatu analisis laporan keuangan tersebut sehingga bisa dihasilkan 

berbagai informasi mengenai keadaan perusahaan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan seperti: kreditur, pemegang saham, menajemen pemerintah, 

karyawan, akuntan publik dan lain-lain 

Kinerja perusahaan ini merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dari 

keuangan suatu perusahaan yang dapat dianalisis dengan menggunakan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik atau tidaknya keadaan 

keuangan pada suatu perusahaan pun mencerminkan dari prestasi kerja dalam 

periode tertentu. 

Analisis laporan keuangan ini menggunakan perhitungan rasio agar dapat 

mengevaluasi bagaimana keadaan dari finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, 

dan yang akan datang. Rasio ini dihitung berdasarkan sumber data yang terdiri 

dari rasio yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba rugi. Laporan 

keuangan inipun disusun untuk mengetahui bagaimana kinerja dari keuangan 

perusahaan tersebut dapat meningkat.  

Menurut Prastowo yang dikutip oleh Putri Hidayatul Fajrin (2016)  

menyebutkan unsur dari kenerja keuangan perusahaan adalah unsur yang 

berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan 

pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran 

kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya.  
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Tabel 1.1 

TOTAL AKTIVA LANCAR DAN TOTAL HUTANG LANCAR SERTA 

PRESENTASE KENAIKAN/PENURUNAN YAYASAN  

BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

TAHUN 2017-2019 

Tahun Total Aktiva Lancar 
(%)Kenaikan/ 

Penurunan 

Total Hutang 

Lancar 

(%)Kenaikan/ 

Penurunan 

2017 Rp.                - Rp.               - 

2018 Rp.                23% Rp.                8,57% 

2019 Rp.                -0,16% Rp.               -0,82% 

 

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Yayasan Bina 

Insani Bogor, dilihat dari komponen-komponen laporan keuangan berupa rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan pertimbangan di 

atas, maka penulis cenderung untuk mengadakan suatu penelitian dan mengangkat 

judul tentang : “Analisis Kinerja Keuangan Pada Yayasan Bosowa Bina 

Insani Bogor” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimana 

Perkembangan Kinerja Keuangan Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan rasio Likuiditas pada Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan rasio Profibilitas pada 

Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 
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3. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan rasio Leverage pada Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Mendapatkan pengalaman ataupun pengetahuan baru.yang terkait dalam 

manajemen keuangan 

2. Bagi Yayasan 

Dapat memberikan data yang lebih rinci dalam pengambilan keputusan 

lebih jauh, utamanya menyangkut tingkat kesehatan perusahaan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi untuk mahasiswa berikutnya yang ingin melakukan 

penelitian dengan judul yang sama. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

Menurut Musthafa (2017:3) mengatakan bahwa manajemen keuangan ini 

merupakan bagaiamana keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan dari 

investasi, keputusan pendanaan ataupun keputusan mengenai pemenuhan dari 

kebutuhan dana, dan juga keputusan kebijakan dividen. 

Menurut Suad Husnan (2018:3) mengatakan bahwa fungsi utama dari 

manajemen keuangan itu ada 4 sebagai berikut : 

1. Manajemen keuangan ini menyangkut bagaimana kegiatan perencanaan, 

analisis, dan juga pengendalian kegiatan keuangan. 

2. Manajer keuangan ini perlu memperoleh dari dana dari pasar keuangan 

atau financial market. Dana yang diperoleh yang kemudian diinvestasikan 

pada berbagai aktivitas perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. 

Kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menertibkan aktiva 

finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki 

aktiva riil.  

3. Dari kegiatan investasi, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh 

hasil dari yang lebih besar dari pengorbanannya. 

4. Manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana 

(yang disebut keputusan investasi), memperoleh dana (disebut sebagai 
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keputusan pendanaan), dan pembagian laba (disebut sebagai kebijakan 

dividen) 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Menurut Myer dalam Munawir (2017:5) mengatakan bahwa laporan 

keuangan ini bahwa dua daftar yang disusun oleh  pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu akhir-akhir 

ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan 

daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang dibagikan (laba yang 

ditahan).  

Sedangkan menurut S.S Harahap (2018:105) mengatakan bahwa laporan 

keuangan ini merupakan laporan keuangan dapat menggambarkan bagaimana 

kondisi dari hasil usaha [perusahaan pada saat tertentu ataupun jangka waktu 

tertentu. 

Menurut Agnes Sawir (2018:2) mengatakan bahwa tujuan dari laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian masa lalu.  
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3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya.  

2.1.3 Jenis Laporan Keuangan 

1. Neraca 

Menurut S. Munawir (2017:13) mengatakan bahwa neraca ini 

merupakan suatu laporan yang sistematis menjelaskan mengenai aktiva, 

hutang, dan juga modal suatu perusahaan pada suatu saat tertentu 

Tujuan neraca ini adalah untuk menunjukkan bagaimana posisi 

keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu, biasanya pada waktu 

dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun 

fiskal atau tahun kalender.Dengan demikian neraca terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu aktiva, hutang dan modal.  

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian 

utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar sebagai berikut : 

a. Aktiva Lancar 

Aktiva lancar ini merupakan uang kas dan aktiva lainnya yang 

dapat diharapkan untuk dapat dicairkan ataupun dapat ditukarkan 

menjadi uang tunai, dijual ataupun di konsumer pada periiode 

berikutnya. 

Penyajin aktiva lancar pada neraca ini didasarkan pada urutan 

likuiditasnya mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva 

yang paling tidak likuid berikut ini yang termasuk aktiva lancar sebagai 

berikut : 
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a) Kas ataupun uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

perusahaan 

b) Invetasi jangka pendek (surat-surat berharga) yang merupakan 

investasi yang sifatnya sementara 

c) Piutang wesel merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel ataupun perjanjian yang sudah diatur 

dalam undang-undang 

d) Piutang dagang ini merupakan tagihan kepada pihak lain sebagai 

akibat adanya penjualan dari barang dagangan 

e) Persediaan ini merupakan perusahaan manufaktur persediaan barang 

mentah, persediaan barang dalam proses dan juga persediaan barang 

jadi 

f) Piutang penghasilan ini merupakan penghasilan yang masih harus 

diterima pembayarannya sehingga merupakan tagihan 

g) Persekot adalah biaya yang dibayar diawal 

b. Aktiva tidak lancar 

Aktiva tidak lancar ini merupakan aktiva yang memiliki umur 

kegunaan relative permanent yang dimana aktiva ini berjangka panjang 

(mempunyai umur ekonomis yang lebih dari satu tahun atau tidak akan 

habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Berikut ini yang 

termasuk dari aktiva tidak lancar adalah sebagai berikut : 

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang cukup besar 

yang berarti mempunyai kekayaan ataupun modal yang cukup atau 
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sering lebih dari yang dibutuhkan Aktiva tetap merupakan kekayaan 

yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit) Aktiva tetap 

yang tidak berwujud merupakan kekayaan perusahaan secara fisik tidak 

nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan juga 

dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan suatu 

perusahaan 

Beban yang ditangguhkan merupakan adanya peneluaran ataupun 

biaya yang memiliki manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) 

ataupun suatu pengeluaran yang akan dibebankan pada periode 

berikutnya Aktiva lain-lain ini merupakan kekayaan ataupun aktiva 

perusahaan yang tidak dapat ataupun belum dapat dimaksukkan pada 

klasifikasi sebelumnya. 

2. Laporan Rugi-Laba 

Dewi Astuti, (2004 : 17) mengatakan bahwa laporan rugi-laba 

adalah laporan yang mengikhtiarkan pendapatan dan beban perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu, yang umumnya setiap kuartal atau 

setiap tahun.Tertentu yang umumnya setiap kuartal atau setiap tahun. 

S. Munawir (2004 : 26) bahwa laporan rugi-laba merupakan suatu 

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba-rugi yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.  

Dari pengertian di atas, maka dapat dilihat pentingnya laporan laba 

rugi sebab di dalam laporan tersebut tercantum hasil yang diperoleh 

perusahaan. Begitupula kemajuan perusahaan dapat dilihat dari laporan 

rugi laba. 
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3. Laporan Perubahan Modal 

S. R. Soemarso, (2004 : 133) mengatakan bahwa laporan 

perubahan modal adalah untuk mengetahui perubahan besarnya modal 

selama satu periode akuntansi yang di ambil dari kolom neraca. Akun-

akun pendapatan, beban dan prive adalah akun-akun sementara yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan dan juga mengikhtisarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada akun modal selama satu periode. 

Ps. Djarwanto (2001 : 48) mengatakan bahwa laporan perubahan 

modal yang disusun untuk perusahaan dengan cara memperhitungkan 

pendapatan bersih yang diterima atau kerugian bersih yang di derita, 

pemakaian prive dan penambahan modal bila ada. 

4. Laporan Laba Ditahan 

Dewi Astuti (2004 : 21) bahwa laporan laba ditahan adalah laporan 

bagian laba perusahaan yang telah disimpan dan tidak dibayarkan 

sebagai dividen. Sedangkan menurut Ps. Djarwanto (2001 : 47) 

menyatakan bahwa laporan laba ditahan adalah bagian laba yang 

ditanamkan kembali dalam perusahaan. 

Laporan laba yang ditahan adalah laporan tentang perubahan modal 

selama jangka waktu tertentu, yang meliputi saldo awal, perubahan 

modal dan saldo akhir 

2.1.4 Analisa Laporan Keuangan 

Pengertian analisis laporan keuangan Menurut Djarwanto (2004:59) 

analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan 
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kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil 

usaha, dan kemajuan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. 

Sedangkan menurut Harahap (2008: 64) analisis laporan keuangan adalah 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai 

makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun 

dan nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 

dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Dari pengertian analisa keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa analisa 

laporan keuangan dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam suatu perusahaan  sehingga menghasilkan keputusan yang 

tepat dan tidak untuk memperoleh laba.  

Adapun tujuan analisis laporan keuangan Dengan melakukan analisis 

laporan keuangan maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan lebih 

luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos yang lain akan dapat 

menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta 

menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. Tujuan analisis 

laporan keuangan menurut Hermanto dan Agung (2000: 19) adalah untuk 

mengambil perencanaan dan kontrol guna menjamin tercapainya tujuan 

perusahaan dalam mencapai rentabilitas yang memuaskan dan dapat menjamin 

posisi keuangan yang sehat. 
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 Menurut Harahap (2008: 32) tujuan analisa laporan keuangan adalah: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada 

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 

(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan 

keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungnnya 

dalam suatu laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5.  Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk 

prediksi, peningkatan atau rating. 

6.  Dapat memberikan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal di dalam dunia bisnis. 

7. Dapat membandingkan situasi dengan perusahaan lian dengan periode 

sebelumnya atau dengan standar industry normal atau standar ideal. 

8. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan 

sebagainya. 

9. Biasanya memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang.  
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Sedangkan menurut Bertein dalam Harahap (2008:197) tujuan analisa 

laporan keuangan sebagai berikut:  

1. Screening. Analisa dilakukan secara analisis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forcasting Analysis digunakan untuk meramal kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi dalam manajemen, operasi,keuangan atau 

masalah lainnya. 

4. Evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, 

operasional, efisiensi dan lain-lain.  

Dari defenisi tujuan analisa laporan keuangan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa keputusan yang diambil untuk perencanaan dalam 

mencapai tujuan dan menambahkan informasi yang dapat menjamin posisi 

keuangan yang sehat dan informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan 

akan menjadi luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lainnya 

akan dapat menjadi indicator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan 

2.1.5 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan ini dapat diartikan sebagai prestasi financial yang 

dicapai oleh suatu perusahaan sehubungan dengan penggunaan dana dalam 

operasional usahanya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Prestasi 

usaha ini dapat diinterprestasikan terhadap efisiensi usaha atau tingkat 

kesehatan perusahaan. Pencapaian tingkat kinerja usaha sangat tergantung 
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pada tingkat kemampuan manajemen usaha dalam mengkoordonir berbagai 

kegiatan usaha.  

Menurut Bernadin dan Russel dalam Ruki (2018 : 15) mengatakan 

bahwa prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau pekerjaan selama kurung waktu tertentu.  

Dari pengertian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan ini merupakan hasil-hasil yang dicapai perusahaan dalam periode 

tertentu yang tergambar dalam laporan keuangan yang mencerminkan tingkat 

kesehatan perusahaan.  

Berdasarkan Jumingan (2006), kinerja keuangan dapat dibedakan 

menjadi beberapa teknik analisis keuangan yaitu: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 

dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam 

jumlah “absolut” maupun dalam persentase “relatif”. 

2. Analisis Tren “Tendensi Posisi” 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan 

apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.  

3. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan 

apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun 

utang. 



 

 

 

16 

4. Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana 

penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

5. Analisis Sumber Penggunaan Ka 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab 

terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 

6. Analisis Break Even 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus 

dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

2.1.6 Rasio-Rasio Keuangan 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Bambang Riyanto (2018 : 329) mengatakan bahwa ukuran 

yang sering digunakan dalam analisa financial adalah rasio dan rasio itu 

sebenarnya hanyalah alat ukur yang dinyatakan dalam aritmatikal terms 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam 

data finansial.  

Penganalisa financial dalam mengadakan analisa rasio financial 

pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara 

pembandingan yaitu :  

a. Membandingkan rasio saat ini (present ratio) dengan rasiorasio dari 

waktu-waktu yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang 

dari perusahaan yang sama.  
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b. Membandingkan rasio-rasio dari perusahaan (rasio perusahaan/ 

company ratio) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain 

yang sejenis atau industri (rasio industri/ rasio rata-rata/rasio standar).  

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 337) juga mengatakan bahwa di 

Indonesia perusahaan akan mengadakan analisa rasio mungkin pada 

waktu ini hanya dapat dengan mengadakan analisa rasio histories, 

karena pada waktu ini belum ada lembaga atau badan yang menyusun 

ratio industri.  

Menurut Munawir (2017 : 68-69) mengatakan bahwa angka-angka 

rasio dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Golongan pertama 

adalah berdasarkan sumber data keuangan dan penggolongan yang 

kedua adalah didasarkan pada tujuan dari penganalisa. Berdasarkan 

sumber datanya angka rasio dapat dibedakan sebagai berikut :  

a. Rasio rasio neraca (balance sheet ratio) 

Rasio ini merupakan semua rasio yang semua datanya diambil atau 

bersumber dari neraca, misalnya current ratio, acid test ratio.  

b. Rasio-rasio laporan rugi-laba (income statement ratio)  

Rasio yang didalam penyusunannya semua datanya diambil dari 

laporan  

rugi-laba, misalnya grossprofit margin, operating ratio dan lain 

sebagainya.  

c. Rasio-rasio antar laporan (interstatement ratio)  



 

 

 

18 

Angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data 

lainnya dari laporan rugi-laba, misalnya tingkat perputaran piutang 

(account receivable turn over), tingkat perputaran persediaan 

(inventory turn over) dan lain-lain.  

2.1.7 Rasio Likuitias 

Menurut Bambang Riyanto (2018:331-336) mengatakan bahwa rasio 

likuiditas ini dibagi menjadi sebagai berikut : 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Memrupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Current ratio 200% kadang sudah 

memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi besarnya rasio tergantung bebeapa 

faktor, suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk 

seluruh perusahaan. Perhitungan rasio ini adalah dengan membandingkan 

aktiva lancar dengan hutang lancar dengan formulasi sebagai berikut : 

               
             

            
        

b. Quick ratio  

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancer yang lebih likuid. Elemen persediaan 

barang tidak diperhitungkan karena dipandang sebagai aktiva lancar yang 

tingkat likuiditasnya rendah dan paling sering mengalami fluktuasi harga. 

Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 

100% dianggap kurang baik.  
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c. Cash ratio  

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang 

dapat segera diuangkan. Jumlah kas dalam perusahaan hendaknya tidak kurang 

dari 5 kali sampai 10 kali dari jumlah aktiva lancar. Adapun cara menghitung 

cash ratio adalah dengan formulasi sebagai berikut  

            
        

            
        

2.1.8 Ratio Leverage 

Leverage ratio adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam pemenuhan kewajiban atau pelunasan utangnya, baik jangka 

pendek maupun panjang. Dengan kata lain, leverage ratio adalah representasi 

tingkat utang suatu perusahaan atau bisnis yang telah dikeluarkan.  Jika 

merujuk pada pengertian yang dikemukakan Fabozzi & Drake (2009), leverage 

ratio adalah jenis rasio keuangan untuk menilai seberapa besar risiko keuangan 

yang telah diambil perusahaan. Hal ini juga bisa merujuk pada bagaimana 

perusahaan menggunakan utang tersebut untuk kebutuhan operasionalnya atau 

seberapa banyak aset yang dibiayai utang. 

Pengertian leverage menurut Agus Sartono (2010:257) leverage adalah : 

“Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of funds) oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”. Menurut Irham Fahmi 
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(2013:174) adalah sebagai berikut : “Leverage merupakan gambaran 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya 

untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara 

tepat waktu”. Menurut S. Munawir (2010:31) leverage adalah : “Leverage 

adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang”. 

Biasanya penggunaan rasio Leverage disesuaikan dengan tujuan 

perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis rasio Leverage yang lazim digunakan 

menurut Hery (2015:195) : 

1. Debt to assets ratio 

Jenis pertama dari leverage ratio adalah debt to assets ratio (DAR) atau 

rasio utang terhadap aset, umumnya juga biasa disebut rasio utang. Ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membeli aset 

menggunakan utang. Anda dapat menghitung DAR melalui cara pembagian 

antara total utang dengan total aset, seperti berikut:  

Debt to Asset Ratio (DAR)  = 
           

          
         

2. Debt to equity ratio 

Selanjutnya ada debt to equity ratio (DER) atau rasio utang terhadap 

ekuitas, yaitu rasio proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang ditujukan 

untuk membiayai operasional atau aset perusahaan. Hampir mirip seperti 

rumus leverage ratio DAR, namun pembaginya diganti dengan total ekuitas 

perusahaan, yaitu:  
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3. Debt to capital ratio 

Debt to capital ratio atau rasio utang terhadap modal berfokus pada utang 

sebagai komponen basis atas total perusahaan, dimana mencakup seluruh 

kewajiban mulai dari jangka pendek hingga panjang. Jika nilai debt to 

capital ratio suatu perusahaan lebih tinggi daripada perusahaan lain, maka 

risiko gagal bayarnya juga tinggi dan merupakan dampak utang terhadap 

operasional perusahaan. Rumus menghitungnya adalah: 

                                          

 
           

                   
        

2.1.9 Rasio Aktivitas 

Merupakan rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber 

dananya, yaitu Total assets turn over (perputaran jumlah aktiva) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau 

kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue.  
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2.1.10 Rasio Profitabilitas 

Merupakan  rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas 

pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Pengukuran rasio aktivitas sebagai berikut :  

a. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin 

laba bersih setelah bunga dan pajak atas penjualan neto pada suatu periode 

tertentu.   

                  
                            

         
        

b. Hasil Pengembalian Investasi (ROI) 

Rasio ini mengukur keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan 

perusahaan (net income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang 

digunakan setelah dikurangi bunga dan pajak (EAIT) untuk menghasilkan 

keuntungan yang diinginkan (total assets).  

     
                            

            
        

c. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return On Equity/ ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal 

sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih (net income) sesudah 

pajak dengan modal sendiri.  

     
                            

             
        

Dengan diketahuinya kondisi keuangan perusahaan, keputusan yang 
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rasional dapat dibuat dengan bantuan analisis tertentu dari arah pemikiran 

itulah yang mendorong penulis dalam  melakukan penelitian ini yang 

tujuannya untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan ditinjau dari 

rasio keunagan pada YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR. 

kinerja keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan 

rasio profitabilitas yang merupakan komponen dari laporan keuangan. 
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Skema Kerangka Pikir 

2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.3 Hipotesis 

Berdasrkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang 

menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa kinerja keuangan 

perusahaan dari rasio keuangan belum mencapai target yang diharapkan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 

jalan Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih dari tiga bulan mulai dari 

bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kuantitatif. 

Data Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic 

(data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur 

menggunakan data statistik sebagai alat uji perhitungan menggunakan data 

statistik sebagai alat uji perhitungan,yang berkaitan dengan masalah yang 

telah diteleti. Data kuantitatif yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah 

kumpulan dari data angka-angka seperti neraca dan juga laba rugi 

3.2.2 Sumber Data  

Sumber Data yang akan menjadi analisis pada penelitian kali ini 

adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan kali ini adalah 

data yang telah diperoleh dari laporan-laporan neraca dan rugi laba serta 

dokumen yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti yaitu 

Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang objeknya mengenai 

dari bagaimana gejala ataupun peristiwa yang terjadi pada kelompok 

masyarakat. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literasi, baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. 

3.4 Metode Analisis  

Metode analisis data pada laporan keuangan ini digunakan untuk mengukur, 

mengetahui, menggambarkan, menentukan dan juga membandingkan proporsi 

pada pos-pos dalam laporan neraca, laba atau rugi dan juga arus kas. 

3.5 Definisi Operasional 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pedeknya 

kepada kreditor jangka pendek. 

2. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas ini merupakan menilai kemampuan bisnis atau 

perusahaan untuk memperoleh bagaimana laba dari aktivitas penjualan 

dan juga operasionalnya dari waktu ke waktu. 
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3.6 Metode Analisis 

1. Metode Analisis Rasio  

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan ini dalam 3 tahun 

yaitu 2017-2019, maka digunakan analisis rasio keuangan menurut Bambang 

Riyanto (2001 : 332-335) sebagai berikut : 

A. Rasio Likuiditas meliputi :  

a)                
             

            
        

b)             
                       

             
       

B. Rasio Leverage meliputi : 

a)                 
             

                   
       

b).                     
            

            
       

C. Rasio Profitabilitas meliputi :  

a)      
                            

            
        

b)      
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Bina Insani Bogor yang beralamat di Jalan 

Seremped Wetan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2022 sampai 

dengan April 2022. 

Sekolah Bosowa Bina Insani merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Kota Bogor, dan merupakan sekolah pertama yang dikembangkan oleh 

Bosowa Foundation, kelompok bisnis terkemuka di kawasan Timur 

Indonesia.Sistem pengendalian manajemen mutu di sekolah Bosowa Bina Insani 

dilakukan melalui manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi. 

Sistem pengendalian manajemen mutu melalui manajemen sumber daya manusia 

dilakukan dengan beragam strategi, kebijakan dan program, mulai dari analisis 

kebutuhan, proses rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan 

pengembangan, penilaian kinerja hingga pemberian kompensasi. Upaya ini 

dilakukan untuk menjaga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, 

professional dan berintegritas di dalam lembaga. Fungsi manajemen sumber daya 

manusia di sekolah ini diwenangkan pada bagian direksi, berkoordinasi dengan 

Manajaer dan kepala sekolah dalam operasionalnya. Adapun terkait pengambilan 

keputusan tetap menjadi kebijakan yayasan.  

Perencanaan SDM dibuat menggunakan teknik bottom up. Setiap 

tahunnya, seluruh tingkatan lembaga berurutan dari yang terendah sampai 

tertinggi wajib mengajukan pendataan perencanaan kebutuhan SDM masing-
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masing. Perencanaan ini dapat didasari oleh adanya kekosongan SDM akibat , 

pengunduran diri, pensiun atau adanya kebutuhan SDM akibat prediksi 

penambahan jumlah siswa di tahun ajaran baru. Data ini kemudian dianalisis oleh 

direksi terkait alasan, tingkat urgensi serta ketersediaan SDM di lembaga, untuk 

kemudia mendapat persetujuan dari yayasan untuk melakukan rekrutmen. 

Demi meningkatkan wawasan, kemampuan dan pengalaman para SDM, 

Bosowa Bina Insani memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan karir, 

yang juga ditunjang dengan beragam macam pembinaan. Sekolah ini 

memiliki Teacher Training Center yang menyelenggarakan program pelatihan 

untuk guru secara internal. Para tenaga pendidik dan kependidikan juga didukung 

penuh oleh yayasan untuk mengikuti berbagai macam pelatihan dan seminar yang 

diadakan organisasi di luar sekolah, baik yang berskala nasional hingga 

Internasional. Pengembangan karir para SDM dilakukan dengan kebijakan 

promosi untuk mereka yang memiliki grade kinerja baik, sebaliknya kebijakan 

mutasi akan diberikan bagi mereka yang terlihat mengalami penurunan kinerja. 

Khusus untuk program internasional diadakan sharing session dan Parent 

Teacher Conference, sebagai wadah para guru dan orang tua untuk berdiskusi 

terkait PBM, permasalahan siswa, program sekolah, atau kepentingan lainnya 

sesuai kebutuhan.  

Bosowa Bina Insani memanfaatkan kegiatan supervisi untuk penilaian 

kinerja. Supervisi dominan dilakukan secara insidental, namun khusus untuk guru 

ada supervisi yang dilakukan terjadwal. Selain supervisi, sekolah juga 

memanfaatkan teknik penilaian teman sejawat, untuk menilai hubungan antar 

personal. Hasil akumulasi penilaian kinerja kemudian akan dirangking 
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menggunakan key performance indicator, semacam skala atau rentang untuk 

menentukan grade keberhasilan / pencapaian kinerja. 

Bosowa Bina Insani memberikan beragam kompensasi. Kebijakan 

penentuan besaran kompensasi (terutama di luar gaji pokok) 

berdasarkan grade SDM, dilakukan sebagai bentuk reward dan punishment yang 

mewujudkan prinsip keadilan, karena ditentukan oleh hasil penilaian kinerja. 

Kebijakan ini juga berhasil memotivasi para SDM untuk terus meningkatkan 

kinerja mereka dalam memajukan Bosowa Bina Insani. 

Sistem pengendalian manajemen mutu di sekolah Bosowa Bina Insani juga 

dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan dalam budaya 

organisasi. Coorporate culture  

Bosowa diadaptasikan pada budaya organisasi sekolah Bina Insani, untuk 

menyiapkan dan membiasakan para SDM yang ada agar bekerja dinamis dan 

cepat beradaptasi dengan perubahan, sehingga menjadi pengendali para SDM agar 

selalu bekerja cepat, penuh kesadaran dan tanggung jawab akan tugas yang 

diamanahkan. Budaya organisasi ditanamkan dan dipertahankan melalui ritual 

(aktivitas rutin), nilai, norma, pemberian motivasi dan pembinaan hingga program 

pembelajaran bagi siswa. Simbol material di sekolah juga turut memperkuat 

identitas organisasi agar mengakar pada diri setiap pribadi yang ada. 

Secara kasat mata budaya organisasi sekolah tergambarkan melalui 

seragam, logo, mars, falsafah, ikrar ataupun dari segi bangunannya. Sedangkan 

secara abstrak, budaya organisasi khas Bosowa Bina Insani tersirat melalui nilai 

dan norma yang ditanamkan, dan secara umum berprinsip dinamis, tanggap 
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perubahan, disiplin, berlandaskan ukhuwah Islamiyah, ibadah dan muamalah. 

Sehingga hasil kerjanya pun dapat diakui oleh orang tua siswa dan stakeholder di 

lingkungan Sekolah Bosowa Bina Insani. 

Budaya organisasi di sekolah ini juga mengalami perubahan dan 

pengembangan, terutama setelah kepemilikan diambil alih oleh 

Bosowa Foundation. Perubahan terjadi sistem kerja dan norma diantaranya pada 

tingkat kedisiplinan, adanya target kerja yang terus dipantau serta kebijakan 

penentuan besaran kompensasi berdasarkan grade SDM. Adapun pengembangan 

budaya organisasi terjadi melalui inovasi-inovasi program Islami berkat hadirnya 

divisi Islamic Studies. 

Keberhasilan perubahan dan pengembangan budaya organisasi dicapai 

melalui proses yang tidak sebentar. Proses adaptasi dilakukan secara bertahap 

melalui sosialisasi dan formalisasi pada unsur pimpinan terlebih dahulu, kemudian 

sosialisasi dan formalisasi pada seluruh pegawai, tenaga pendidik dan 

kependidikan, baru selanjutnya sosialisasi dan formalisasi pada para orang tua 

siswa dan stake holder yang ada. Kebijakan memberlakukan masa adaptasi selama 

delapan bulan adalah sebagai upaya meminimalisir culture shock yang sempat 

terjadi pada para SDM. Segala kebijakan dalam budaya organisasi di sekolah.  

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang terdepan dalam melahirkan 

Generasi Pemimpin terbaik bangsa yang Smart, Islamic, Discipline, 

Innovative, dan Competitive dalam kancah kehidupan Global 
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Misi 

1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dengan lingkungan yang 

nyaman 

2. Mengembangkan Sekolah Terpadu yang dilandasi nilai - nilai Islam 

3. Menumbuhkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan 

kepekaan sosial dalam integritas pribadi yang disiplin dan tangguh 

4. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 

menyenangkan selaras dengan tuntutan dan perubahan zaman 

5. Menumbuhkan semangat dan budaya belajar yang tinggi dalam meraih 

prestasi 

6. Memberikan manfaat bagi peningkatan sumber daya manusia 

4.1.2 Tujuan Perusahaan 

Mewujudkan rencana dan aturan terkait tujuan, isi, dan bahan pembelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai profil pembelajar Bosowa School sesuai dengan 

tahap perkembangan anak 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas  

Berikut ini merupakan struktur organisasi Yayasan Bosowa Bina Insani 

Bogor : 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 

 

Adapun untuk pembagian tugas kerja secara umum dapat dijelaskan 

sebagian berikut : 

1) Job Description 

a. Principal 

1. Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program 

pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program 

pengajaran dan remedial. 

2. Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan 

melaksanakan tugas sehari-hari. 
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3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan 

mengikuti lomba diluar sekolah. 

4. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui pertemuan, 

seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan 

kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon 

Kepala Sekolah. 

5. Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, pertemuan, 

seminar, diskusi dan bahan-bahan 

b. VP for Academic Affair 

1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program 

pelaksanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Ketenagaan 

5. Pengkoordinasian 

6. Pengawasan 

7. Penilaian 

8. Identifikasi dan pengumpulan data 

9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan 

10. Membuat laporan secara berkali 

c. VP for Student Affair  

1. Menyusun program pengajaran 
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2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 

3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 

4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir 

5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan 

6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB 

7. Mengkoordinasikan,menyusun dan mengarahkan penyusunan 

kelengkapan mengajar 

8. Mengatur pelaksaan program perbaikan dan pengayaan 

9. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata 

pelajaran 

10. Melakukan supervisi administrasi akademis 

11. Melakukan pengarsipan program kurikulum 

12. Penyusunan laporan secara berkala 

d. VP for International Program 

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas siswa 

sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan 

bangsa Indonesia, 

2. Mengembangkan karakter siswa yang memiliki softskill,  kemampuan 

berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia 

yang multikultur 

3. Memperkaya pengalaman belajar siswa di perguruan tinggi lain yang 

memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan 

perolehan kredit 
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4. Meningkatkan kapabilitas siswa melalui perkuliahan yang lebih 

mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya 

e. Academic Administration 

1. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang. 

2. Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakasek, Pembantu 

Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, Bendahara, dan 

Personalia Pendukung misalnya pembina perpustakaan, pramuka, 

OSIS, Olah raga. Personalia kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, 

panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya. 

3. Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan 

dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. 

4. Mengoptimalkan sumberdaya manusia secara optimal, memanfaatkan 

sarana / prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik 

sekolah. 

f. Library 

1. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, serta 

menyusun petunjuk pelaksanaan dan rencana anggaran keuangan  

2. Mengorganisasi tugas-tugas tenaga Library dan menyiapkan rencana 

kebutuhan tenaga serta sarana dan prasarana yang diperlukan 

3. Membimbing, menggerakkan, dan memotivasi tenaga Library 

4. Melayani peminjaman buku-buku. 

5. Melayani pengembalian buku-buku yang telah dipinjam. 
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6. Memberikan pelayanan bimbingan belajar. 

7. Mengadakan pembinaan minat baca. 

8. Memberikan bantuan informasi kepada semua pihak. 

9. Menyusun koleksi/ bahan-bahan pustaka menurut peraturan yang 

berlaku. 

g. Laboratories 

1. Membuat perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana tiap semester 

yang dilaporkan kepada ketua jurusan, yakni: Turut merencanakan 

pengembangan penelitian bidang ilmu, teknologi dan/atau 

keseniannya. Merencanakan/mengevaluasi pengembangan dan 

pengadaan gedung serta peralatan dan bahan laboratorium. 

h. Group of Teachers 

1. Mengajar 

Deskripsi tentang guru seorang guru adalah seseorang yang 

mengajarkan ilmu.  Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk 

mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Tujuan guru 

dalam hal ini adalah membuat para siswa mengetahui tentang materi dari 

suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. 

2. Mendidik 

Guru merupakan seorang pendidik. Mendidik siswa merupakan hal 

yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan 

mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa 

menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik 
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pula. Dalam proses mendidik siswa, Guru Pintar akan memiliki tantangan 

yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya mengajarkan suatu ilmu 

pengetahuan. Supaya sukses dalam mendidik siswa, Guru Pintar harus 

dapat menjadi teladan yang bagi siswa-siswanya sehingga mereka dapat 

memiliki karakter yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat. 

3.  Melatih keterampilan hidup 

Tugas guru adalah melatih siswa memiliki kecakapan atau 

keterampilan hidup atau practical life. Guru harus melatih siswa untuk 

menguasai kecakapan atau keterampilan hidup abad 21 untuk menjadi 

bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di 

masa depan. 

4.  Memberikan bimbingan dan pengarahan 

Pekerjaan guru tidak selesai dengan hanya mendidik dan mengajar 

saja. Tugas guru terhadap siswa lainnya adalah membimbing dan 

mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama pada 

proses belajar mengajar. Siswa yang mengalami kebingungan atau 

kesulitan dalam proses belajar mengajar harus dibimbing dan dibantu 

mencari solusi. Guru dan siswa bersama-sama berusaha memecahkan 

masalah sehingga siswa tetap berada pada jalur yang tepat, dan dapat 

mencapai tujuan pendidikan. 

5.  Memberikan motivasi 

Tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah untuk 

memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa-siswanya agar selalu 
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berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan dan motivasi yang 

dapat Guru Pintar berikan kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, misalnya memberikan hadiah, memberikan pujian, dan penghargaan. 

i. Group of Academic Counselor 

1. Pemahaman 

Fungsi BK yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi 

pemahaman dalam bimbingan dan konseling adalah menghasilkan 

pemahaman mengenai suatu hal bagi perkembangan siswa. Beberapa 

pemahaman yang perlu didapatkan oleh siswa antara lain: 

a. Pemahaman tentang siswa yang harus diketahui oleh siswa itu sendiri, 

orangtua siswa, guru pada umumnya serta guru pembimbing. 

b. Pemahaman tentang lingkungan sekitar siswa, mulai dari lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, yang harus 

diketahui oleh siswa itu sendiri, orangtua siswa, guru pada umumnya 

serta guru pembimbing. 

c. Pemahaman terhadap lingkungan yang lebih luas mulai dari informasi   

jabatan atau pekerjaan, informasi sosial dan budaya atau nilai-nilai 

yang harus diketahui oleh siswa. 

2. Pencegahan 

Fungsi BK yang kedua adalah fungsi pencegahan. Dalam 

bimbingan dan konseling, fungsi pencegahan maksudnya adalah 

memberikan pencegahan untuk menghindari  berbagai masalah yang 

mungkin terjadi kepada siswa dan dikhawatirkan dapat menimbulkan 

gangguan dalam belajar. Tanpa adanya kegiatan pencegahan, 
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dikhawatirkan permasalahan yang timbul akan mengganggu, menghambat, 

menyulitkan atau bahkan merugikan proses perkembangan siswa. 

3. Penuntasan 

Fungsi BK yang ketiga adalah fungsi penuntasan. Fungsi 

bimbingan dan konseling yang ketiga ini sangat dibutuhkan dalam rangka 

mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang dirasakan 

oleh siswa. Dengan solusi yang diberikan oleh guru BK kepada siswa yang 

mengalami masalah, harapannya masalah siswa akan cepat teratasi dan 

tidak mengganggu perkembangan siswa. 

4. Pemeliharaan dan Pengembangan 

Fungsi bimbingan dan konseling yang keempat adalah fungsi 

pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini berartin berbagai potensi dan 

kondisi positif yang dimiliki siswa akan dapat digali, dipelihara dan 

dikembangkan dengan lebih baik lagi. 

Fungsi-fungsi guru Bk di atas akan dapat direalisasikan melalui jenis 

layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Konseling adalah sebuah 

upaya untuk membantu siswa agar ia memecahkan masalah yang 

dihadapinya, mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam 

kehidupannya, dan juga mampu tumbuh sesuai dengan target 

perkembangannya. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara 

langsung dan harus mengacu pada satu atau lebih fungsi-fungsi yang telah 

disebutkan di atas agar pencapaiannya dapat dilihat dengan jelas, dapat 

diidentifikasi dan juga dievaluasi. 
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j. Group of Student Activity Preceptor 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah  kegiatan kurikuler yang dilakukan 

oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, 

kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakulikuler hendaknya dirancang sebagai sebuah kegiatan 

yang menjadikan peserta didik memiliki ruang yang cukup untuk 

mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang positif khususnya berkaitan dengan 

pelestarian budaya setempat agar sikap kreasi dan produktivitas peserta didik 

lebih terarah. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler juga diarahkan agar peserta didik 

dapat mengelola kekayaan budaya lokal, mengekspresikan kegiatan sesuai 

dengan kekinian (misalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi), 

dan hidup lebih mandiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, peserta didik tidak diajari menjadi ilmuwan saja, tetapi lebih 

menekankan kepada pembentukan karakter yang lebih sesuai dengan kondisi 

dan situasi peserta didik khususnya dalam pelestarian budaya, penyesuaian 

dengan kemajuan zaman, dan menjadikan peserta didik lebih mandiri. 

Pembinaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dijadikan wahana untuk lebih mengenalkan peserta didik kepada pendidikan 

karakter (character building), pengembangan ilmu dan pengetahuan yang lebih 
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praktis dan tepat guna, pembinaan olah raga, pembentukan kepribadian, dan 

tentu saja pelestraiaan budaya bangsa. Secara rinci kegiatan ekstrakurikuler 

hendaknya berfokus pada hal-hal berikut ini. 

Misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar 

Bendera (Paskibra), dan lainnya; Karya ilmiah, misalnya: kegiatan ilmiah 

remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, 

penelitian, dan lainnya; Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: 

pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, 

fotografi, teater, debat, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, teknologi 

informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya; Keagamaan, misalnya: 

pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat, perayaan idul 

qurban, penyiapan sesaji untuk keperluan perayaan galungan dan kuningan, 

persiapan perayaan waisak, dan lain-lain; Bentuk kegiatan lainnya, seperti 

penyiapan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga 

Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), 

cerdas cermat empat pilar negara, dan lain-lain 

4.1.4 Sejarah Perusahaan 

BOSOWA GROUP adalah sebuah grup bisnis terkemuka di kawasan Timur 

Indonesia yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Kelompok usaha yang 

didirikan oleh pengusaha nasional, H.M.Aksa Mahmud tersebut kini mempunyai 

10 unit bisnis dan membawahi sekitar 40 perusahaan. Melalui Bosowa 

Foundation, Bsosowa Group melebarkan kiprahnya di bidang sosial, antara lain 

pendidikan. 



 

 

 

44 

Langkah pertama Bosowa Foundation dalam bidang pendidikan adalah 

mengambil alih (take over) Sekolah Bina Insani di Bogor Jawa Barat, terhitung 

mulai tanggal 1 April 2012. Sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 1990 dan 

menyelenggarakan jenjang pendidikan KB/TK, SD, SMP, SMA dengan status 

Terakreditasi A. Sejak diambil alih Bosowa Foundation, nama Sekolah Bina 

Insani berganti nama menjadi Sekolah Bosowa Bina Insani. 

Kami sangat memperhatikan pendidikan keislaman melalui pengalaman 

sehari-hari bagi para siswanya, seperti : pembiasaan sholat fardhu berjamaah, 

shalat dhuha, hafalan surat-surat dalam Al-Quran terutama juz 30, doa dan dzikir 

sehari-hari. Bosowa Foundation menginginkan agar alumni Sekolah Bosowa Bina 

Insani tidak hanya menjadi manusia yang mempunyai kemampuan akademis yang 

tinggi, tapi juga menguasai ilmu-ilmu keislaman dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2 Deskripsi Data 

Untuk mendaptkan gambaran tentang kondisi keuangan pada Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor  tiga tahun terakhir pada (periode 2017-2019). Neraca 

per 31 Desember 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tentang Laporan 

Keuangan yayasan. 
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Tabel 4.1 

Laporan Keuangan 

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 2018 

(Dengan Perbandingan Angka Tahun 2017) 

(Disajikan dalam rupiah) 

 
Catatan/ 

Notes 
2017 2018 2019 

ASET      

Aset Lancar     

Kas dan setara kas 2b,5 455.341.515 203.176.254 615.362.208 

Piutang lain-lain     

Pihak berelasi 

Pihak Ketiga 

 2c,2d,6 

 

109.935.984.469         

        10.200.000 

136.376.756.327 

        67.400.000 

113.642.099.596 

7.800.000 

Biaya dibayar 

dimuka 

     2e,7 151.250.010 - 51.250.015 

Jumlah aset lancar  110.552.775.994 136.647.332.582 114.316.511.820 

Aset tidak lancar     

Aset tetap, net 2f,8  46.638.730.365  45.691.822.011 46.534.656.371 

Aset lain-lain 2h,9         78.261.330         78.261.330 78.261.330 

Jumlah asset tidak 

lancar 
  46.716.991.695  45.770.083.341 46.612.917.701 

JUMLAH ASET   157.269.767.689 182.417.415.923 160.929.429.520 
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AYASAN BOSOWA BINA INSANI 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 2018 

(Dengan Perbandingan Angka Tahun 2017) 

(Disajikan dalam rupiah) 

 
Catatan

/Notes 
2017 2018 2019 

LIABILITAS DAN ASET 

BERSIH 
    

Utang lancar     

Pendapatan diterima 

dimuka 

2I,10 27.794.000 98.775.750 - 

Biaya masih harus dibayar 11 - - 28.913.000 

Utang pajak 2m,12a 79.182.900 111.482.900 79.182.900 

Utang pihak berelasi Jk 

pendek yang jatuh tempo 

dalam 1 tahun: 

2d,13 1.695.000.000 11.857.269 11.857.269 

Pembiyaan Murabahah 2k,14 11.857.269 17.883.649.878 3.072.330.758 

Utang pembiyaan 2l,15 86.047.870 90.028.930 59.176.582 

Jumlah Utang Lancar  1.899.882.039 18.195.794.727 3.251.460.509 

Utang tidak lancar     

Pembiayaan jangka 

panjang 

Pembiyaan Murabahah 

2k,14 95.035.119.398 93.475.461.958 90.789.811.972 

Utang Pembiyaan 2k,15 143.356.836 - 90.669.706 

Liabilitas Imbalan Kerja 2r,16 54.347.395 6.319.512.168 5.974.105.849 

Jumlah utang tidak lancar  95.232.823.629 99.794.974.126 96.854.587.527 

JUMLAH LIABILITAS  97.132.705.668 117.990.768.853 100.106.048.036 

ASET BERSIH 2q,17    

Aset bersih terikat 

permanen 
 3.814.987.000 3.814.987.000 3.814.987.000 

Aset bersih terikat 

temprore 
 49.602.747.687 57.008.394.482 52.340.191.861 

Aset bersih tidak terikat 

 Tahun berjalan 

 6.719.327.334 3.603.265.588 4.668.202.623 

 Jumlah asset bersih 

JUMLAH LIABILITAS 

  DAN ASET BERSIH 

 60.137.062.021 

157.269.767.689 

64.426.647.070 

182.417.415.923 

 

60.823.381.484 

160.929.429.520 
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YAYASAN BOSOWA BINA INSANI  

LAPORAN AKTIVITAS 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

(Dengan Perbandingan Angka Tahun 2017) 

(Disajikan dalam rupiah) 

 2018 
Catatan/ 

Notes 
2017 

PENDAPATAN    

Sumber dana utama 21.234.590.427 2o,18 21.763.633.150 

Sumber dana tambahan 269.723.641 2o,2o 1.299.409.045 

JUMLAH PENDAPATAN 21.504.314.068  23.063.042.195 

BEBAN USAHA    

Administrasi dan umum 

Lain-lain 

17.882.616.646 

8.100.000 

2o,19 

2o,2o 
18.382.554.051 

5.650.000 

Jumlah beban usaha 17.890.716.646  18.388.204.051 
BEBAN KEUANGAN 

 Administrasi bank 

 Jumlah beban keuangan 

 

KENAIKAN ASET BERSIH 

 TIDAK TERIKAT 

SEBELUM 

 

10.331.834 

10.331.834 

 

3.603.265.588 

 

2o,21 

 

 

6.635.520 

6.635.520 

 

4.668.202.623 

KENAIKAN ASET BERSIH 

 TIDAK TERIKAT 

SETELAH PAJAK 

PENGHASILAN 

 

 

3.603.265.588 

  

4.668.202.623 

PERUBAHAN ASET 

 BERSIH TERIKAT  

TEMPORER 

   

Aset Bersih terikat 

 temporer awal tahun 

Penambahan asset  

  Bersih terikat temporer 

 

52.340.191.860 

4.668.202.623 

  

 

49.602.747.687 

2.737.444.173 

Aset bersih terikat 

temporer 

57.008.394.483  52.340.191.860 

ASET BERSIH TERIKAT 

 PERMANEN 

3.814.987.000  3.814.987.000 

JUMLAH ASET BERSIH 64.426.647.070  60.823.381.484 
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YAYASAN BOSOWA BINA INSANI  

LAPORAN AKTIVITAS 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

(Dengan Perbandingan Angka Tahun 2017) 

(Disajikan dalam rupiah) 

 2018 2017 

AKTIVITAS OPERASI 

  Aset bersih tidak terikat   

  Penyesuaian untuk: 

  Penyusutan 

 

3.603.265.588 

1.831.517.766 

 

4.668.202.623 

1.491.596.234 

  Arus kas operasi    sebelum 

perubahan modal kerja 

(kenaikan) Penurunan piutang lain-lain 

(kenaikan) Penurunan uang muka 

Kenaikan(penurunan)utang lain-lain 

     Utang pihak berelasi 

Kenaikan(penurunan) 

     Pendapatan diterima dimuka 

Kenaikan(penurunan) 

     Utang liabilitas imbalan kerja 

Kenaikan(penurunan)  

      Biaya yang masih harus dibayar 

Kenaikan(penurunan) 

     Utang pajak 

Kas bersih diperoleh dari   (untuk) 

aktivitas operasi 

5.434.783.354 

(22.794.256.731) 

51.250.015 

- 

- 

 

98.775.750 

345.506.319 

(28.913.000) 

32.300.000 

(22.295.437.647) 

6.159.798.858 

(3.703.715.127) 

99.999.995 

(1.195.000.000) 

(488.142.731) 

 

 

(27.794.000) 

5.919.758.454 

28.913.000 

- 

634.019.590 

AKTIVITAS INVESTASI 

   Perolehan asset tetap 

   Kas diperoleh dari (untuk) 

            Aktivitas investasi 

 

(988.683.409) 

(988.683.409) 

 

(1.387.522.240) 

(1.387.522.240) 

AKTIVITAS PENDANAAN 

     Utang pembiyaan 

            Utang leasing 

            Pembiyaan Murabahah 

     Koreksi saldo asset bersih 

     Kas diperoleh dari (untuk)  

              Aktivitas pendanaan 

 

(59.817.357) 

17.496.969.106 

- 

17.437.151.749 

 

(79.558.418) 

(1.184.833.937) 

(3.981.883.160) 

(5.246.275.515) 

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan 

setara kas 

 (17.849.337.702) 160.020.693 

Kas dan setara kas  

    awal tahun 

615.362.208 455.341.515 

Kas dan setara kas  

   Akhir tahun 

203.176.254 615.362.208 

Kas dan setara kas terdiri dari: 

  Kas  

  Bank  

Jumlah 

 

 

3.291.933 

199.884.321 

203.176.254 

 

 

1.146.463 

614.215.745 

615.362.208 
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4.3 Analisis Data 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:205), mengatakan bahwa 

likuiditas adalah: “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian 

penulis menggunakan Current Ratio dan Quick Ratio 

a) Current Ratio 

Rasio ini membandingkan aktiva lancar atau hutang lancar Current 

Ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup 

hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas,piutang dagang,efek, dan aktiva 

lainnya. Rumus Current Ratio adalah: 

                            
             

            
        

Adapun perhitungan Current Ratio, Yaitu: 

a.Tahun 2017 

                            
             

            
        

  = 
               

             
        

      = 58,18% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Current 

Ratio pada Yayasan bina insani Bogor pada tahun 2017 menunjukkan nilai 

rasio sebesar 58,18% yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 5,81 aktiva lancar. 
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b.Tahun 2018  

                
             

            
        

    = 
               

              
        

       = 7,50% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Current 

Ratio pada Yayasan bina insani Bogor 2018 menunjukkan nilai rasio sebesar 

7,50%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan Rp. 0,07 

aktiva lancar. 

c) Tahun 2019 

                
             

            
        

   = 
               

             
        

           = 35,15% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Current 

Ratio pada Yayasan bina insani Bogor 2019 menunjukkan nilai rasio sebesar 

35,15%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan Rp. 3,5 

aktiva lancar. 

 Berikut adalah tabel current ratio Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. 
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TABEL 4.2 

REKAPITULASI PERHITUNGAN CURRENT RATIO 

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

2017-2019 

Tahun 
Aktiva lancar 

(Rp) 

Hutang Lancar 

(Rp) 

Rasio 

(%) 

2017 Rp.                Rp.               58,18% 

2018 Rp.                Rp.                7,50% 

2019 Rp.                Rp.               35,15% 

 

 Berdasarkan tabel diatas maka dari hasil perhitungan Rasio likuiditas atau 

Current Ratio pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor pada Tahun 2017 

sebesar 58,18%, tahun 2018 sebesar 7,50% dimana itu mengalami penurunan 

sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 35,15% 

b) Quick Ratio 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

yang lebih likuid. Rumus Quick Ratio : 

               
                        

            
         

 Adapun perhitungan Quick Ratio,Yaitu: 

a) Tahun 2017 

              
                        

            
        

      = 
                              

             
        

                = 
              

             
        

                 = 48,50% 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Quick Ratio pada 

Yayasan bina insani Bogor tahun 2017 menunjukkan nilai rasio sebesar 

48,50%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan Rp. 

4,85 aktiva lancar. 

b) Tahun 2018  

              
                        

            
        

     = 
                              

              
        

               = 
               

              
        

     = 6,52% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Quick Ratio pada 

Yayasan bina insani Bogor tahun 2018 menunjukkan nilai rasio sebesar 6,52%  

yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan Rp. 0.65 aktiva 

lancar. 

c) Tahun 2019  

              
                        

            
        

     = 
                              

             
        

               = 
              

             
        

               = 29.50% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Quick 

Ratio pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2019 menunjukkan nilai rasio 

sebesar 29,50%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan 

Rp. 2.95 aktiva lancar. 
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Berikut adalah tabel Quick Ratio Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. 

 

TABEL 4.3 

REKAPITULASI PERHITUNGAN QUICK RATIO 

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

2017-2019 

Tahun Aktiva lancar 

(Rp) 

Persediaan 

(Rp) 

Hutang Lancar 

(Rp) 

Rasio 

(%) 

2017 Rp.                Rp.               Rp.               48.50% 

2018 Rp.                Rp.                Rp.                6,52% 

2019 Rp.                Rp.                Rp.               29,50% 

 

Berdasarkan tabel diatas dimana menunjukkan berapa banyak jumlah yang 

dipenuhi  perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang 

lancar (utang jangka pendek). Dari hasil perhitungan Quick Ratio, maka 

diketahui pada tahun 2017 sebesar 48.50% tahun 2018 mengalami penurunan 

sebesar 6,52% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 29,50% 

2. Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2016 : 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Pada penelitian menulis menggunakan Return on Investment dan Return on 

Assets Ratio 

a) Return on Investment 

Rasio ini mengukur keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan 

perusahaan (net income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan 
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setelah dikurangi bunga dan pajak untuk menghasilkan keuntungan yang 

diinginkan (total assets). Rumus Return on Investment (ROI) 

      
           

               
        

Adapun perhitungan Return on Investment, Yaitu: 

a) Tahun 2017 

      
           

               
        

         = 
             

           
        

       =20,68% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Investment pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2017 menunjukkan nilai 

rasio sebesar  20,68% yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp.0,20 aktiva lancar. 

b) Tahun 2018  

      
           

               
        

        = 
             

           
        

        = 3,6% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Investment pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2018 menunjukkan nilai 

rasio sebesar 3,6%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 3,69  aktiva lancar. 
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c) Tahun 2019  

      
           

               
        

    = 
             

             
        

         = 2,6% 

Berdasarkan hasil perhitun gan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Investment pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2019 menunjukkan nilai 

rasio sebesar 2,6%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 2,63  aktiva lancar. 

Berikut adalah tabel Rumus Return on Investment (ROI) Yayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor. 

 

TABEL 4.4 

REKAPITULASI PERHITUNGAN RUMUS RETURN  

ON INVESMENT (ROI) 

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

2017-2019 

Tahun 
Laba Bersih 

(Rp) 

Nilai Investasi 

(Rp) 

Rasio 

(%) 

2017 Rp.              Rp.             20,68% 

2018 Rp.              Rp.             3,6% 

2019 Rp              Rp.              2,6% 

  

Dari hasil perhitungan analisis Rasio Profitibilitas atau ROI maka pada 

tahun 2017 mendapatkan rasio 20,68% dan pada tahun 2018 mengalami 

penurunan yaitu 3,6% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 

2,6% 
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b) Return on Assets Ratio 

Rasio pengembalian ini digunakan untuk mengukur bagaimana 

efektivitas dari manajemen berdasarkan pada hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari pinjaman dan juga investasi. Rumus Return on Assets Ratio 

adalah: 

      
           

          
        

Adapun perhitungan ROA,yaitu: 

a) Tahun 2017  

      
           

          
        

        = 
             

               
        

         = 3,1% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Assets Ratio pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2017 menunjukkan nilai 

rasio sebesar 3,1%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 3,1  aktiva lancar. 

b) Tahun 2018  

      
           

          
        

              = 
             

               
        

         = 1,9% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Assets Ratio pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2018 menunjukkan nilai 
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rasio sebesar 1,9 %  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 1,9  aktiva lancar. 

c) Tahun 2019 

      
           

          
        

    = 
             

               
        

   = 2,2% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Return on 

Assets Ratio pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2018 menunjukkan nilai 

rasio sebesar 2,2 %  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin 

dengan Rp. 2,2  aktiva lancar. 

Berikut adalah tabel Rumus Return on Assets (ROA) RatioYayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor. 

TABEL 4.5 

REKAPITULASI PERHITUNGAN RUMUS RETURN ON  

ASSETS (ROA)  

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

2017-2019 

Tahun Laba Bersih 

(Rp) 

Total Aset 

(Rp) 

Rasio 

(%) 

2017 Rp.              Rp.                3,1% 

2018 Rp.              Rp.                 1,9% 

2019 Rp              Rp.                2,2% 

 

Dari hasil perhitungan analisis Rasio Profitibilitas atau ROA maka pada 

tahun 2017 mendapatkan rasio 3,1% dan pada tahun 2018 mengalami 

penurunan yaitu 1.9% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 

2,2% 



 

 

 

58 

3. Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang 

yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika 

dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Berikut Rumus Rasio 

Leverage: 

Debt to Asset Ratio (DAR)  = 
           

          
        

a) Tahun 2017  

 Debt to Asset Ratio (DAR)  = 
           

          
        

       = 
              

               
        

             = 6,1% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR)  pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2017 menunjukkan 

nilai rasio sebesar 6,1%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar 

dijamin dengan Rp. 6,1 aktiva lancar. 

b) Tahun 2018  

 Debt to Asset Ratio (DAR)  = 
           

          
        

        = 
               

               
        

            = 6,4% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR) pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2018 menunjukkan 

nilai rasio sebesar 6,4%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar 

dijamin dengan Rp. 6,4 aktiva lancar. 
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c) Tahun 2019  

Debt to Asset Ratio (DAR)  = 
           

          
        

       = 
               

               
        

           = 6,2% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR) pada Yayasan bina insani Bogor tahun 2019 menunjukkan 

nilai rasio sebesar 6,2%  yang berarti bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar 

dijamin dengan Rp. 6,2 aktiva lancar. 

Berikut adalah tabel Rumus Debt to Asset Ratio (DAR)  Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor. 

TABEL 4.6 

REKAPITULASI PERHITUNGAN RUMUS Debt to Asset Ratio (DAR)   

YAYASAN BOSOWA BINA INSANI BOGOR 

2017-2019 

Tahun 
Total Utang 

(Rp) 

Total Aset 

(Rp) 

Rasio 

(%) 

2017 Rp.               Rp.                6,1% 

2018 Rp.                Rp.                 6,4% 

2019 Rp                Rp.                6,2% 

 

Dari hasil perhitungan analisis Rasio Leverage atau Debt to Asset 

Ratio (DAR) maka pada tahun 2017 mendapatkan rasio 6,1% dan pada tahun 

2018 mengalami Peningkatan yaitu 6,4% dan pada tahun 2019 mengalami 

Penurunan sebesar 6,2% 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 

analisis kinerja keuangan Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor yaitu: 

1. Dari hasil analisis laporan keuagan mengenai rasio likuiditas Yayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor selama tiga tahun terakhir yaitu 2017-2018 Berdasarkan 

Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa current ratio rata-rata sebesar 33,61% 

atau berbanding 33:1. Artinya setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh Rp 

0.3361, aktiva lancar. Sedangkan tahun 2019 rasio lancar Yayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor yaitu 35,15% atau berbanding 35:1. Artinya setiap RP 1 

hutang lancar dijamin oleh Rp 0,3515 aktiva lancar namun terhadap laporan 

keuangan perusahaan, aktiva lancar tidak mampu menutupi kewajiban jangka 

panjangnya. Maka Perusahaan ini di nyatakan tidak likuid. 

2. Dari hasil analisis laporan keuagan mengenai rasio likuiditas Yayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor selama tiga tahun terakhir yaitu 2017-2018 Berdasarkan 

Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Quick Ratio rata-rata tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019 sebesar 28,1% atau berbanding 28,1:1. Artinya kewajiban 

jangka pendek sebesar Rp 1 dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan 

sebesar Rp 0.281. Sedangkan pada tahun 2019 Quick Ratio Yayasan Bosowa 

Bina Insani Bogor sebesar 29,50% atau berbanding 29,50:1. Artinya 

kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1 dijamin oleh aktiva lancar selain 
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persediaan sebesar Rp 0,295. Sehingga pada tahun 2019 mengalami 

penurunan dari rata-rata internal Yayasan. Maka dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa Quick Ratio Pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 

mengalami penurunan yang signifikan. 

3. Dari hasil analisis laporan keuagan mengenai rasio Profitabilitas Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor selama tiga tahun terakhir yaitu 2017-2018 

Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa Return on Investment(ROI) rata-rata 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 8,96% atau berbanding 1:1. 

Artinya kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1 dijamin oleh aktiva lancar 

selain persediaan sebesar Rp 0,0896. Sedangkan pada tahun 2019 Return on 

Investment(ROI) Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor sebesar 2,6% atau 

berbanding 1:1. Artinya kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,026 dijamin 

oleh aktiva lancar Sehingga pada tahun 2019 mengalami penurunan dari rata-

rata internal Yayasan. Maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa 

Return on Investment(ROI) Pada Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor 

mengalami penuruna 

4. Dari hasil analisis laporan keuagan mengenai rasio Profitabilitas Yayasan 

Bosowa Bina Insani Bogor rata-rata internal Yayasan pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019 adalah sebesar 2,4% atau sebanding dengan 2,4:1. Artinya 

setiap Rp 1 aktiva yang ditanamkan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 

0,024. Return on Asset (ROA) pada tahun 2019 sebesar 2,2% atau berbanding 

2,2:1. Artinya Rp 1 aktiva yang ditanamkan mampu menghasilkan laba 

sebesar Rp 0,022. Sehingga rasio ROA pada tahun 2019 dapat dikatakan 
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kurang baik karena berada dibawah rata-rata internal. Maka perusahaan 

dikatakan profitabilitas dalam menghasilkan keuntungan dari total aktiva yang 

dimiliki. 

5. Rata-rata rasio internal selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 

yaitu sebesar 6,23% atau berbanding 6,23:1. Artinya setiap Rp 1 total aktiva 

dapat menutupi Rp 0,623 hutang. Rasio utang terhadap aktiva pada tahun 

2019 sebesar 6,2% atau berbanding 6,2%:1. Artinya setiap Rp 1 total aktiva 

dapat menutupi Rp 0,062 hutang. Hal ini menyebabkan rasio hutang atas total 

aktiva pada tahun 2019 kurang baik karena berada dibawah standar rata-rata 

internal dan dibawah standar rasio perusahaan yang sejenisnya. Maka 

perusahaan dapat dikatakan penurunan karena jumlah total aktiva yang 

disajikan dalam laporan keuangan perusahaan tidak dapat menutupi hutang-

hutang perusahaan. Untuk mempertahankan tingkat debt to asset ratio 

perusahaan maka sebaiknya perusahaan dapat lebih meningkatkan total aktiva 

agar dapat menutupi hutang-hutang perusahaan 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran-saran yang dapat 

diberikan sehubungan dengan hasil kesimpulan ini adalah: 

1. Disarankan agar perlunya Yayasan memiliki kinerja keuangan yang optimal 

sehingga dapat meningkatkan keuangan dimasa yang akan datang 

2. Disarankan juga agar perlunya Yayasan meningkatkan efesiensi dalam 

mengalokasikan biaya,agar perusahaan dapat mendaptkan laba yang optimal 
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3. Disarankan juga agar perlunya Yayasan untuk dapat menjadi perusahaan yang 

menarik investasi perusahaan harus mampu meningkatkan laba 

semaksimalkan mungkin dari waktu ke waktu. 
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