
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Sufiyatik (2006) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan PDAM kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sufiyatik adalah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan dan dengan 

metode time series analysis . Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di 

ketahui bahwa kinerja perusahaan dilihat dari current ratio tahun 2003 sampai 

dengan 2006 menurun dilihat dari tingkat laba rugi pendapatan perusahaan 

dan nilainya dibawah 30 hal ini dilihat dari standart kinerja Menteri Dalam 

Negeri tahun 1999 no 47  . 

Adapun persamaan dari penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah 

menggunakan alat analisis yang sama yaitu dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Juga 

persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sufiyatik 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 

2006 sedangkan penelitian sekarang 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010. Peneliti Terdahulu hanya menggunakan 1 metode 



yaitu Time Series analysis .Wilayah obyek penelitian, sumber data yang 

digunakan dan periode data tidaklah sama.  

B. Landasan Teori  

1. Kinerja Keuangan  

a. Pengertian dan Arti Pentingnya Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai 

dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan , pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya 

manusia. Tujuan kinerja keuangan adalah pertama , untuk mengetahui 

keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi likuiditas, kecukupan 

modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun 

sebelumnya. Kedua, untuk mengetahui kemampuan dalam 

mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit 

secara efisien, (Abdullah:2003:120)  

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual 

yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Untuk menilai kinerja 

perusahaan perlu dilibatan analisis dampak keuangan komulatif dan 

ekonomi dari keputusan ,dan mempertimbangkannya dengan 

menggunakan ukuran komparatif, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kinerja merupakan prestasi dapat dicapai oleh organisasi , seluruh aktivitas 

organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata- 

mata kepada masukan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau 

manfaat program tersebut. (Helfert:1997:67) 



Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasar 

sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 

dan manfaat penilaian kinerja mempunyai peranan sebagai alat manajemen 

untuk:  

1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

untuk mencapai prestasi.  

2) Memastikan tercapaian skema prestasi yang disepakati. Memonitor 

dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema kerja dan 

pelaksanaan.  

3) Memberikan penghargaan dan hukuman objektif atas prestasi 

pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran 

prestasi yang telah disepakati.  

4) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

upaya memperbaiki prestasi organisasi.  

5) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

6) Membantu memahami bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

objektif.  

7) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Mengungkap 

permasalahan yang terjadi (Bastian : 2001 : 329). 

 



b. Penggunaan Analisa Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja 

Keuangan 

Untuk menilai kinerja keuangan baik atau tidak dalam pelaksanaan 

harus ada ukuran yang dapat dijadikan perbandingan. Ukuran 

perbandingan yang bisa dipakai adalah kinerja laporan keuangan 

sebelumnya yang bisa tercermin dari laporan keuangan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan rasio – 

rasio ini antara lain: (Syamsudin:2000:39)  

1) Sebuah rasio tidak saja dapat digunakan untuk menilai keseluruhan 

operasi yang telah dilaksanakan . untuk menilai keadaan perusahaan 

secara keseluruhan sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama – 

sama dan sekiranya hanya satu sudah cukup digunakan. 

2) Sebaliknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data laporan 

keuangan yang sudah diaudit atau diperiksa. Laporan keuangan yang 

belum diaudit masih diragukan kebenarannya , sehingga rasio-rasio 

yang terhitung juga kurang akurat. 

3) Adalah sangat penting untuk diperhitungkan bahwa pelaporan atau 

akuntansi yang digunakan haruslah sama. 

4) Prosentase rasio dapat meningkat lebih dari 100% tetapi tidak dapat 

menurun lebih dari 100% 

5) Rasio akan kehilangan makna dan ketepatannya apabila terperinci 

terlalu mendetail. Analisis akan lebih bermakna apabila digunakan 

secara umum. 



Dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya ada dua 

macam perbandingan yaitu: (Riyanto:2001:29) 

1. Time Series analysis 

Perbandingan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan di masa 

yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Apabila rasio 

keuangan dilakukan dalam beberapa tahun, maka bisa dipelajari 

komposisi perubahan dan menentukan apakah ada kemajuan atau 

kemunduran prestasi dan kondisi keuangan perusahaan selama 

beberapa tahun tersebut.  Semakin banyak observasi yang dipunyai 

oleh analis, akan semakin baik.  

Analisis Time Series ini bisa dilihat pengaruh variabel-variabel 

seperti variabel makro ekonomi (resesi, inflasi), variabel industri 

(perubahan industri, peraturan), variabel mikro ekonomi 

(perubahan strategi, manajemen baru) terhadap data-data keuangan 

sekaligus melihat pola-pola tertentu dari keuangan yang dipunyai. 

Masalah yang timbul dalam perbandingan dengan periode lalu 

adalah data periode lalu barangkali berada pada posisi yang tidak 

memuaskan, sehingga data perode saat ini mungkin lebih besar 

belum tentu merupakan berita baik.  

Selain itu analis harus memperhatikan faktor-faktor yang akan 

berpengaruh besar terhadap perilaku data dan bisa menjadi dasar 

interpretasi keuangan perusahaan, misalnya: perubahan lini produk 

yang signifikan dan perubahan prinsip / metode akutansi. Guna 



mengurangi masalah seperti ini, perbandingan dengan perusahaan 

lain / rata-rata industri bisa dilakukan. 

2. Cross Sectional approach 

Perbandingan rasio-rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang sejenis dan sebanding dengan rata-rata rasio industri. Idealnya 

perusahaan yang dipilih sebagai perbandingan adalah perusahaan 

yang mempunyai produk serupa (memenuhi kebutuhan yang sama, 

atau merupakan sustitusi satu sama lain), mempunyai strategi, 

ukuran dan umur yang sama. Barangkali perbandingan dengan satu 

atau dua perusahaan yang serupa bisa dilakukan, baik atas dasar 

kesamaan dari sisi permintaan, kesamaan dari atribut keuangan 

ataupun kesamaan dari jenis bahan baku, andai data-data industri 

tidak ada.  

Masalah yang mungkin timbul dari cross section adalah: 

a. Di Negara-negara maju, data-data yang berkaitan dengan 

industri sejenis biasanya bisa dicari, tetapi tidak demikian 

halnya di Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. 

Sebagian besar perusahaan di Indonesia masih belum Go 

Public, dimana biasanya tidak memberikan laporan 

keuangannya ke public karena menjaga kerahasiaan, dengan 

demikian perbandingan akan sulit diperoleh.  

b. Tidak jelasnya industri sebagai perbandingan. Perusahan yang 

besar biasanya melakukan diversifikasi pada beberapa sektor 



usaha dan tidak melakukan pelaporan keuangan persegmen 

tetapi pelaporan keuangan konsolidasi yang mencakup semua 

jenis usaha, sehingga laporan ini kurang relevan dalam analisis 

perbadingan. 

c. Sifat dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Ada enam kelemahan penting yang dapat ditemukan dari analisis 

rasio keuangan ( Warsono:2003:25) : 

1) Kadang sulit  mengidentifikasi kategori industri dengan perusahaan 

berada jika perusahaan beroperasi dalam beberapa bidang usaha. 

2) Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan 

saja dan hanya memberikan panduan umum , karena bukan merupakan 

hasil penelitian ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri. 

3) Perbedaan praktik akuntansi pada tiap-tiap perusahaan dapat 

menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung. 

4) Rasio keuangan dapat menjadi terlalu rendah atau terlalu rendah . 

misalnya ,rasio lancar yang melebihi norma indusrinya menyiratkan 

adanya kelebihan likuiditas dan ini menyebabkan penurunan laba rugi 

perusahaan. 

5) Rata – rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma 

yang diinginkan . Rata- rata industri hanya dapat memberikan panduan 

atas posisi keuangan perusahaan rata-rata dalam industri. 

6) Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan 

operasinya . Jadi pos neraca dan rasionya akan berubah sepanjang 



tahun pada saat laporan disiapkan. Untuk menghindari masalah ini, 

maka periode saldo rata-rata haruslah digunakan ( untuk beberapa 

bulan, kuartal,sepanjang tahun) dan bukan saldo total pada akhir tahun 

2.  Analisis Rasio Keuangan  

 Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi 

rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. 

Rasio keuangan mengungkapkan hubungan sistematik antara suatu 

jumlah dengan yang lainnya atau perbandingan antar satu pos dengan 

pos lainnya. Rasio merupakan teknik analisa laporan keuangan yang 

paling banyak digunakan (Sundjaja dan Barlian :2003:128). 

Rasio merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan 

keluar dan mengggambarkan gejala- gejala yang tampak dalam suatu 

keadaan tertentu. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk menilai 

keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha. 

Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah merupakan suatu penyajian hasil 

kegiatan/usaha dari keadaan/posisi financial kepada yang 

berkepentingan (H.M Djaperi, AK). 

Laporan keuangan adalah merupakan suatu gambaran dari suatu 

perusahaan pada waktu tertentu (biasanya pada periode I akutansi) dan 

memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai dalam 

waktu tersebut (Farid Djahidin). 



Kegunaanya adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

prestasi yang dicapai perusahaan selama periode tertentu kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, seperti 

manajer perusahaan, para pemilik atau pemegang saham, lembaga 

keuangan atau Badan-Badan Lembaga Pemerintah. 

Adapun pihak-pihak yang biasanya membutuhkan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Manajer Perusahaan, untuk mengetahui keadaan atau posisi 

pada masa lalu untuk dijadikan sebagai dasar mengambil 

langkah-langkah atau kebijaksanaan pada masa yang akan 

dating dan mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam 

perusahaan agar dapat diatasi dan dilakukan perbaikan dimasa 

mendatang. 

2) Para Pemilik atau Pemegang Saham, untuk mengetahui 

keadaan perusahaan dan menjaga keamanan dana yang 

ditanamkannya pada perusahan tersebut serta untuk mengetahui 

kondisi tersebut. 

3) Lembaga-lembaga Keuangan atau Bank, untuk mengetahui 

perkembangan dan kemampuan perusahaan tersebut dan 

keadaan finansialnya, agar pihak-pihak lembaga keuangan dan 

bank dapat terjamin dalam pemberian jaminan. 

4) Lembaga-Lembaga Pemerintah serta Dinas Perpajakan 

berkepentingan sebagai dasar dalam menentukan tingat 



persentase pajak yang dibebankan terhadap perusahaan yang 

bersangkutan.  

Menurut standart departemen keuangan yaitu surat 

keputusan Mendagri No .47 tahun 1999 menggunakan indikator-

indikator dalam pengukuran kinerja. Keuangan PDAM terdiri dari 

tiga aspek yaitu: 

1) Aspek keuangan meliputi rasio laba terhadap aktiva produktif, 

rasio laba terhadap penjualan , rasio aktiva lancar, rasio utang 

jangka panjang terhadap ekuitas , rasio total aktiva terhadap 

total utang , rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, 

rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran 

bunga jatuh tempo , rasio aktiva produktif terhadap penjualan 

air, jangka waktu penagihan piutang, efektivitas penagihan.  

2) Aspek operasional meliputi cakupan pelayanan, kualitas air 

distribusi, kemudahan pelayanan,produktifitas pemanfaatan 

instalasi produksi, tingkat kehilangan air, peneraan meter air, 

kecepatan penyambungan baru, penanganan pengaduan rata 

rata per bulan.  

3) Aspek administrasi meliputi rencana jangka panjang (corporate 

plan) , rencana organisasi dan uraian tugas, prosedur standar, 

ambar nyata laksana, pedoman penilaian kerja karyawan, 

rencana kerja dan anggaran perusahaan, tertib laporan internal, 



tertib laporan eksternal,opini auditor independent, tindak lanjut 

pemeriksaan tahun terakhir.  

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan Menurut 

surat keputusan Mendagri No.47 tahun 1999 menggunakan aspek 

keuangan. 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar 

kewajibannya dengan segera harus dipenuhi. Kewajiban yang 

segera harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, serta 

mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu 

bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih. (Sutrisno : 

2001 :247 ) . Ukuran rasio likuiditas yaitu : 

a) Rasio lancar/current ratio merupakan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya yang harus 

dibayar dalam 1 tahun yang disimbolkan CR dengan 

satuan kali dinyatakan dalam rumus 

퐴푘푡푖푣푎 푙푎푛푐푎푟
푈푡푎푛푔 푙푎푛푐푎푟  

2. Rasio Laverage atau solvabilitas adalah menunjukan seberapa 

besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. 

(Sutrisno: 2001 : 248). 

a) Rasio utang terhadap ekuitas/ Debt To Equity Ratio 

merupakan besarnya kewajiban utang jangka panjang 



yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 

tahun yang dapat dijamin dengan ekuitas yang 

disimbolkan DER dengan satuan kali dinyatakan dalam 

rumus    

푈푡푎푛푔 퐽푎푛푔푘푎 푃푎푛푗푎푛푔
퐸푘푢푖푡푎푠  

 

b) Rasio utang/ Total Debt To Asset Ratio merupakan 

besarnya total utang yang dapat dijamin dengan total 

aktiva dalam satu tahun yang disimbolkan DR dengan 

satuan kali dinyatakan dalam rumus  

푇표푡푎푙 푎푘푡푖푣푎
푇표푡푎푙 푢푡푎푛푔

 

c) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap 

amgsuran pokok dan bunga t /jatuh tempo/ Debt Service 

Coverage merupakan kemampuan perusahaan 

memenuhi beban tetapnya terhadap angsuran pokok 

pinjaman termasuk tunggakan dalam 1 tahun dan 

kewajiban pembayaran bunga jatuh tempo yang 

disimbolkan DSC dalam satuan kali dinyatakan dalam 

rumus 

퐿푎푏푎 푂푝푒푟푎푠푖  푆푒푏푒푙푢푚 퐵푖푎푦푎 푃푒푛푦푢푠푢푡푎푛 
(퐴푛푔푠푢푟푎푛 푝표푘표푘 + 퐵푢푛푔푎)퐽푎푡푢ℎ푡푒푚푝표  

 

 



3. Rasio Aktivitas adalah untuk mengukur seberapa besar 

efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

Rasio aktivitas dinyatakan sebagai pebandingan penjualan 

dengan berbaagai elemen aktiva. Elemen aktiva sebagai 

penggunaan dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa 

dimanfaatkan secara optimal. Rasio aktiva meliputi perputaran 

persediaan perputaran piutang dan perputaran aktiva tetap 

(Sutrisno) 

a) Rasio aktiva produktiv terhadap penjualan air/  

Productive Asset to Sale Irrigate ratio merupakan 

aktivitas dalam memanfaatkan pendapatan dari 

penjualan air dalam 1 tahun yang disimbolkan PASI 

dengan satuan kali dinyatakan dalam rumus  

퐴푘푡푖푣푎 푃푟표푑푢푘푡푖푓
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푎푖푟  

b) Jangka waktu penagihan piutang /  duration of 

receivable  Addiction merupakan kemampuan aktivitas 

piutang usaha penjualanyang disimbolkan dengan DRA 

dalam satuan kali dinyatakan dalam rumus 

푃푖푢푡푎푛푔 푈푠푎ℎ푎 
퐽푢푚푙푎ℎ 푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푃푒푟 퐻푎푟푖 

c) Efektivitas penagihan / Addiction Efectiveness 

merupakan jumlah penerimaan dari rekening penjualan 

air yang diterbitkan selama 1 tahun buku yang 



disimbolkan dengan AE dalam satuan kali dinyatakan 

dalam rumus 

푅푒푘푒푛푖푛푔 푡푒푟푡푎푔푖ℎ 
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푎푖푟 푥 100% 

4. Rasio Profitabilitas digunakan sebagai pengukur seberaba 

besarnya tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan. Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan 

yang diambil oleh manajemen. Semakin besar tingkat 

keuntungan menunjukan semakin baik manajemen dalam 

mengelola perusahaan ( Sutrisno : 2001:254) 

a) Rasio laba terhadap aktiva produktif/  Profit to 

Productive Asset Ratio  merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan aktiva produktive dalam 1 tahun yang 

disimbolkan PPAR dengan satuan kali dinyatakan 

dalam rumus  

퐿푎푏푎 푠푒푏푒푙푢푚 푝푎푗푎푘 
퐴푘푡푖푣푎 푃푟표푑푢푘푡푖푓 푥100% 

b) Rasio laba terhadap penjualan /  Profit Margin  

merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan dalam 1 tahun 

yang disimbolkan PM . 

 

 



Dengan satuan kali dinyatakan dalam rumus 

퐿푎푏푎 푠푒푏푒푙푢푚 푝푎푗푎푘 
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푥100% 

 

c) Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi / 

Operating Expenses to Earning Operate Ratio  

merupakan jumlah biaya operasi yang digunakan dalam 

kegiatan operasional perusahaan dalam hubungannya 

dengan pendapatan operasi yang diperoleh dari 

penjualan selama 1 tahun yang disimbolkan dengan 

OEEO dalam satuan dinyatakan dalam rumus 

퐵푖푎푦푎 푂푝푒푟푎푠푖  
푝푒푛푑푎푝푎푡푎푛 표푝푒푟푎푠푖 

 

Penilaian tingkat keberhasilan PDAM menurut Mendagri 

No.47 tahun 1999, dapat digolongkan menjadi: 

Tabel : 2.1 
Penilaian Tingkat Keberhasilan PDAM  
Menurut Mendagri No. 47 Tahun 1999 

Aspek Jumlah Maksimum 
Nilai Bobot Indikator 

Keuangan 45 10 60 
Operasional 40 10 47 
Administrasi 15 10 36 
Jumlah 100 30 143 

Sumber : Departemen dalam negeri 1999 

 

 



Perhitungan Aspek Keuangan 

Aspek Keuangan    = 
    

 
 x bobot 

Aspek Operasional =
    

 
  x bobot 

Aspek Administrasi =
    

 
 x bobot  

Hasil perhitungan penilaian kinerja dari ketiga aspek di atas dapat 

ditentukan tingkat kinerja dari ketiga aspek di atas, dapat 

ditentukan tingkat kinerja PDAM yaitu: 

Tabel : 2.2 
Tingkat Kinerja PDAM Menurut Mendagri No. 47 Th.1999 

 
Kinerja Keuangan Nilai Kinerja 

Baik sekali 75 
Baik 60-74 

Cukup 40-59 
Kurang 30-39 

Tidak Baik ≤ 30 
 Sumber : Departemen dalam negeri no 47 th 1999 

 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir dirumuskan dengan mempertimbangkan penjelasan – 

penjelasan sebelumnya. Dan dirumuskan untuk mempermudah pemahaman 

secara tepat alur pemikiran penelitian. 

Kerangka pikir penelitian ini pada intinya menghubungkan antara 

kinerja keuangan perusahaan dengan rasio keuangan kerangka pemikiran ini 

menjelaskan aktivitas tertentu agar direalisasikankan mudah dilakukan. 

 



Gambar 1.1 
Hubungan Antara 

Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Rasio Keuangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka dapat di ambil 

suatu hipotesis sebagai berikut: 

Kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota 

Probolinggo dikatakan baik, bila dinjau dari analisis rasio keuangan 

dengan metode Time Series Analysis dan Cross Sectional Analysis. 
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