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ANALISIS CROSS SECTION 

Analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka 
keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar 
tersebut bisa berupa: 

1. Standar internal yang ditetapkan oleh manajemen 
seperti target yang telah ditetapkan, 

2. Perbandingan historis atau membandingkan angka-angka 
keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya, 

3. Perbandingan dengan perusahaan atau industri yang 
sejenis. 

Tanpa perbandingan tidak akan diketahui apakah prestasi 
keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau 
sebaliknya menunjukkan penurunan. 



Perbandingan CROSS SECTION 

Analisis Cross section (perbandingan dengan perusahaan atau 

industri yang sejenis) akan bermanfaat untuk melihat 

prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga 

bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk 

menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus 

bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan 

ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif 

terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung 

di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh 

bonus dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi 

sebaliknya.  



1. Kesamaan dalam jenis bahan baku 

(supplier) 

Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga 
berdasar proses produksi yang dipunyai. Standard Industrial Classification 
biasanya menggunakan kriteria semacam ini (struktur fisik dan teknologi 
proses produksi dan homogenitas produksi). Misalnya di BEI dikelompokkan 
saham-saham yang listing berdasarkan industri. 

1. pertanian, kehutanan dan perikanan 

2. Makanan ternak 

3. Pertambangan dan jasa pertambangan 

4. Konstruksi  

5. Manufacture and commercial 

6. Pelayanan transportasi 

7. Komunikasi 

8. Perdagangan retail dan whole sale 

9. Perbankan, lembaga keuangan selain bank, lembaga sekuritas, asuransi dan 
real estate. 

10. Hotel dan pelayanan travel 

11. Perusahaan holding dan investasi 



2. Kesamaan dari sisi permintaan 

Pendekatan ini menggunakan  produk-produk yang 
dihasilkan sebagai kriteria pengelompokkan industri. 
Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama, 
dan produk-produk tersebut merupakan substansi satu 
sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam 
kelompok industri yang sama. Produk-produk tersebut 
bisa mempunyai horison yang pendek yaitu produk-
produk yang sama saat ini tetapi bisa juga mempunyai 
horison jangka panjang yaitu produk-produk yang saling 
berkompetisi pada beberapa tahun mendatang. Produk 
yang saat ini bukan merupakan pesaing barangkali 
merupakan pesaing potensial yang akan menjadi pesaing 
sesungguhnya di masa yang akan datang.  



3. Kesamaan dalam Atribut Keuangan 

Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai 

beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu 

kelompok. Contoh atribut yang relevan adalah risiko, rasio 

PER (Price Earning Ratio) dan kapitalisasi pasar untuk 

menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Investor 

yang ingin menginvestasikan dananya ke saham kecil 

(kapitalisasi pasar kecil) akan memilih 25% saham paling 

kecil dan membanding-bandingkan saham-saham yang 

mempunyai nilai kapitalisasi yang kecil. 



Perbandingan Rasio-rasio Keuangan 

Internasional 

Analisis  Jepang  Korea  Amerika Serikat 

Rasio  Lancar 1,15 1,13 1,94 

Total hutang ke total 

asset 

0,84 0,78 0,47 

Times Interest Earned 1,60 1,80 6,50 

Perputaran persediaan 5,00 6,60 6,80 

Rata-rata umur piutang 86 hari 33 hari 43 hari 

Profit margin 0,013 0,023 0,054 

Return on asset 0,012 0,028 0,074 



Perhitungan Rata-rata Industri 

Untuk menghitung rata-rata industri seorang analis mempunyai 
beberapa alternatif: 

1. Menghitung nilai tunggal sebagai perbandingannya, 

2. Menghitung nilai tunggal sebagai dispersinya 

3. Menghitung nilai untuk percentile tertentu (misal menghitung 
nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 
25% paling kecil). 

Untuk perhitungan (1) di atas ada beberapa alternatif yang bisa 
dipakai: 

1. Menghitung rata-rata aritmatika 

2. Menghitung rata-rata tertimbang 

3. Menggunakan median 

4. Menggunakan modus 



Contoh: 

TENTUKAN: 

ROA rata-rata industri berdasarkan: 

1. rata-rata aritmatic 

2. Rata-rata tertimbang (dengan nilai bobot buku saham) 

3. Rata-rata tertimbang (dengan bobot nilai pasar saham) 

4. Median 

5. modus 

 

PERUSAHAAN 

A B C D E F G H 

ROA 10% 12% 12% 13% 9% 12% 8% 9% 

NILAI 

BUKU 

SAHAM 

300 420 250 200 250 210 310 335 

NILAI 

PASAR 

SAHAM 

350 400 420 450 460 350 340 400 


