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Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan 
kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban atau 
membayar utang jangka 

pendeknya. Rasio inilah yang 
dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa likuidnya 
suatu perusahaan. 

Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya 
berarti perusahaan tersebut likuid, sedangkan jika 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya 
berarti perusahaan tersebut tidak likuid.



Rasio Likuiditas

Klasifikasi Rasio Likuiditas:
1. Current Ratio (Rasio Lancar)
2. Quick Ratio (Rasio Cepat)
3. Cash Ratio (Rasio Cash)
4. Cash Turnover Ratio 

(Rasio Perputaran Kas)
5. Working Capital To Total 

Asset Ratio



Manfaat Rasio Likuiditas

1. Untuk mengetahui 
ketersediaan dana yang 
diperlukaan saat ada 
kebutuhan mendesak.

2. Untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam 
membayar kewajiban 
jangka pendek atau hutang 
lancarnya.



1. Current Ratio (Rasio Lancar)

Digunakan untuk mengukur kemampuan total asset lancar dalam membayar 
kewajiban jangka pendek atau hutang lancar.
Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula 
kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. 

CURRENT RATIO   =
TOTAL ASSET LANCAR

X 100%
TOTAL HUTANG LANCAR



2. Quick Ratio (Rasio Cepat)

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 
jangka pendek dengan menggunakan parameter aktiva lancar dikurangi  
persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
diuangkan dibanding dengan aset lainnya. 
Semakin besar rasio, semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Jika hasilnya minimal mencapai 
1:1 atau 100%, yang berarti bahwa jika terjadi likuidasi pada  perusahaan maka dapat dinilai bahwa 
perusahaan dapat  membayar kewajibannya

QUICK RATIO   =

TOTAL ASSET LANCAR -
PERSEDIAAN BARANG

X 100%

TOTAL HUTANG LANCAR



3. Cash Ratio (Rasio Cash)

Digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi 
kewajiban jangka pendek yang ditunjukan tersedianya dana kas atau setara kas.
Tingginya cash rasio dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih hal ini  bisa diberarti karena 2 hal 
yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan 
secara efektif untuk berinvestasi.

CASH RATIO   =

KAS + SETARA KAS

X 100%
TOTAL HUTANG 

LANCAR



4. Cash Turnover Ratio 
(Rasio Perputaran Kas)

Perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja 
bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. 
Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan

CASH TURNOVER 
RATIO   =

PENJUALAN BERSIH

X 100%
MODAL KERJA 

BERSIH



5. Working Capital To Total Asset Ratio

Dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan modal kerja.

WORKING CAPITAL TO TOTAL 
ASSET  RATIO                           =

TOTAL ASSET LANCAR-TOTAL HUTANG LANCAR
X 100%

TOTAL ASSET


