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Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau leverage 
adalah rasio untuk menilai 
kemampuan perusahaan dalam 
melunasi semua kewajibannya baik 
jangka pendek maupun jangka 
panjang dengan jaminan aktiva atau 
kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Rasio solvabilitas berguna untuk mengetahui 
seberapa solvable atau insolvable sebuah 
perusahaan yang dilihat dari utangnya. 



Tujuan Rasio Solvabilitas

1. Untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang 
dilihat dari kewajibannya kepada pihak lain (kreditor).

2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran 
pinjaman termasuk bunga.

3. Untuk meninjau nilai aktiva khususnya aktiva tetap 
terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum.

4. Untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang 
dibiayai oleh utang.

5. Untuk meninjau pengaruh utang perusahaan 
terhadap pengelolaan aktiva apakah berpengaruh 
signifikan atau tidak.

6. Untuk mengetahui besarnya bagian dari modal yang 
dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera 
jatuh tempo (akan ditagih) terhadap modal yang 
dimiliki oleh perusahaan.



1. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini menyatakan bahwa porsi yang relatif antara ekuitas dan 
utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. 
• Debt to Equity Ratio membandingkan total kewajiban (liabilities) dengan ekuitas (equity). 

Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. 

• Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang 
terhadap modal semakin kecil.

DER   =
TOTAL HUTANG

X 100%
MODAL



2. Debt to Asset Ratio (DAR)

Rasio Utang Terhadap Aset (DAR) menilai seberapa besar perusahaan 
berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. 
Rasio ini membandingkan total utang (total liabilities) dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas itu 
berbeda sehingga harus mengetahui terlebih dahulu tentang asset dan ekuitas. Aset merupakan sumber 
daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan 

Tingkat rasio ini  semakin tinggi maka jaminan berupa asset yang ada dan uang yang diberikan oleh 
kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin

DAR   =
TOTAL HUTANG

X 100%
TOTAL ASSET



3. Times Interest Earned Ratio (TIER)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban 
bunga pada masa yang akan datang. 
Times Interest Earned Ratio disebut juga Interest Coverage Ratio. Rasio ini membandingkan 
laba sebelum pajak dan bunga terhadap Biaya Bunga yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

TIER   =
EBIT

X 100%
BIAYA BUNGA


