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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu yang digunakan adalah peneliti yang telah 

dilakukan oleh Dyah Ayu (2006) dengan obyek penelitian PT Gudang 

Garam Tbk. Kediri. Kesimpulan hasil perhitungan analisis data dapat 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk dinilai 

sehat pada tahun 2000 dan 2001, tahun 2002-2003 mempunyai kinerja 

yang sehat atau stabil, dan pada tahun 2004 kinerja keuangan 

perusahaan menurun atau tidak sehat. 

 

B. Tinjauan teori 

1. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan pada dasarnya merupakan kondisi atau 

cermin yang nyata yang ada disebuah perusahaan. Kinerja yang 

bagus membuktikan bahwa perusahaan mampu dalam mengelolah 

dan menjalankan perusahaannya dengan baik. 

Penilaian kinerja perusahaan diperlukan untuk melihat 

tujuan perusahaan apakah sudah terlaksana atau belum. Keuangan 

dalam suatu perusahaan merupakan salah satu fungsi dari 

manajemen yang ada, dengan kata lain keputusan yang akan 

diambil manajemen sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
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dan kinerja perusahaannya. Tujuan perusahaan secara umum 

meliputi: kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas 

dalam menghasilkan laba (Warsono, 2001:1-3). Tujuan pengukuran 

kinerja perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. 

Manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah untuk 

mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan 

kegiatannya, memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan 

dan mengevaluasi kinerja manajemen dari divisi dibawahnya, dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman 

modalnya agar dapat meningkatkan efisiensi  dan produktivitas 

perusahaan. 

Empat metode yang digunakan dalam menilai kinerja 

perusahaan selama ini, antara lain: (Kaplan dan Norton, 200:19) 

1. Metode rasio keuangan, merupakan alat yang digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan yang menekankan opersional 

keuangan yaitu likuiditas ratio, leverage ratio, activity ratio, 

dan profitabilitas ratio. 

2. Metode EVA, digunakan dalam menilai kinerja perusahaan 

yang memfokuskan pada penciptaan nilai dan hanya bisa 

menilai perusahaan dalam periode satu tahun, dengan kata lain 
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EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa (residual income) 

yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. 

3. Metode BSC, merupakan alat untuk mengukur kinerja 

perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor keuangan 

dan non keuangan dari suatu perusahaan. Mempertimbangakan 

empat aspek atau prospektif yakni prospektif keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal dan proses belajar dan 

berkembang. 

4. Metode radar, merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan 

yang merupakan modifikasi atau penyempurna dari metode-

metode sebelumnya. Rasio radar mengelompokkan rasionya 

menjadi lima kelompok  besar yaitu rasio profitabilitas, 

produktifitas, utilitas aktiva, stabilitas dan rasio pertumbuhan. 

2. Analisis radar 

Bagian ini menganalisis manajemen yang mengizinkan 

seseorang untuk memastikan sekilas status keuangan suatu 

perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pembaca 

tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dan menyediakan 

manajemen terbaik dengan petunjuk yang jelas tentang cara 

bagaimana meningkatkan bisnis mereka. Selain itu juga 

membangun suatu motif yang sangat kuat untuk melakukan 

perbaikan manajemen. 
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Untuk membuat penilaian dari lima sudut pandang, masing-

masing poin meliputi lima atau enam rasio manajemen utama. 

Setiap rasio dievaluasi dalam lima tingkatan: Sangat baik, baik, 

normal, buruk, sangat buruk. Ada tiga metode untuk mengevaluasi 

faktor-faktornya: (Nagashima, 1990:44) 

1) Perbandingan periode waktu. 

2) Perbandingan dengan industri-industri yang bertipe sama. 

3) Perbandingan denga tingkatan atau standar yang sesuai 

3. Rasio-rasio Keuangan Dalam Metode Radar  

Analisis rasio metode Radar mengelompokkan rasio dalam lima 

kelompok besar yaitu: (Setyawan, R. Bertuah, 2006:48) 

1) Rasio Profitabilitas  

Rasio yang mengukur kinerja manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan tingkat penjualan dan 

investasi. Variabel dalam rasio profitabilitas adalah: 

a. Return On Invesment adalah kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan penerimaan dari modal yang ditanam selama 

satu tahun.  

b. Gross Profit Margin Ratio adalah kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba (laba kotor).  

c. Operating Margin Ratio adalah kemampuan perusahaan 

dalam menilai kegiatan operasinya selama satu tahun.  



12 
 

d. Net Profit Margin Ratio adalah kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan usaha bersih dari operasi selama satu 

tahun.  

e. Return On Net Worth adalah kemampuan perusahaan dalam 

pengembangan modal sendiri.  

f. Sales To Sales Administration and Selling Expenses adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghitung penjualan 

terhadap biaya-biaya penjualan selama satu tahun. 

2) Rasio Produktivitas  

Rasio produktivitas ini merupakan rasio spesifik analisis Radar 

yang mencerminkan indikator produktivitas faktor manusia di 

dalam perusahaan. Variabel dalam rasio produktivitas adalah:  

a. Equipment to Labor (rasio peralatan per tenaga kerja) adalah 

rasio indikator tingkat kecanggihan tegnologi produksi yang 

dimiliki oleh perusahaan selama satu tahun, semakin besar 

rasio ini semakin padat modal proses produksi yang dipilih. 

b. Wages Distribution Ratio (distribusi upah) adalah rasio yang 

mencerminkan tingkat pemerataan atau ketimpangan upah 

dari berbagai tingkat dalam organisasi. Semakin kecil rasio 

semakin baik perusahaan tersebut. Bentuk pengukurannya 

berupa Rupiah per karyawan.  

c. Wage Base Trend adalah tingkat kenaikan gaji dasar atau 

intensif dasar. Semakin besar resiko tingkat kenaikan gaji 
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dasar menunjukkan meningkatnya produktivitas karyawan 

atau tenaga kerja. Bentuk pengukurannya berupa persentase.  

d. Sales per Employee adalah rasio penjualan bersih per 

karyawan.  

e. Net Added Value per Employee adalah rasio nilai tambah 

bersih per karyawan. 

3) Rasio Utilitas Aktiva  

Rasio ini merupakan rasio gabungan dari rasio pengelolaan 

aktiva yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola 

aktivanya dengan rasio perputaran persediaan atau yang disebut 

juga rasio pemanfaatan persediaan. Variabel yang digunakan 

adalah:  

a. Total Asset Turnover (perputaran total aktiva) adalah 

kemampuan perusahaan dalam memutar semua aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam satu tahun. 

b. Working Capital Turnover (perputaran modal kerja) adalah 

kemampuan perusahaan dalam memutar modal kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan selama satu tahun.  

c. Account Receivable Turnover (perputaran piutang) adalah 

rata-rata periode pengumpulan piutang, kerena 

menunjukkan berapa lamanya waktu yang diperlukan sejak 

penjualan sampai pembayaran.  
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d. Inventory Turn Over (perputaran persediaan) adalah 

kemampuan perusahaan dalam memutar persediaan yang 

dimiliki dalam satu tahun. 

e. Fixed Assets Turnover (perputaran aktiva tetap) adalah 

kemampuan perusahaan dalam memutar aktiva tetap yang 

digunakan dalam menjalankan operasinya selama satu 

tahun.  

4) Rasio Stabilitas  

Rasio ini merupakan rasio gabungan dari rasio likuiditas dan 

solvabilitas pada analisa rasio klasik, karena rasio tersebut pada 

hakekatnya adalah indikator stabilitas jangka pendek dan jangka 

panjang dari perusahaan. Variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

a. Net Fixed Tangible Assets to Long Term Dept adalah rasio 

aktiva berwujud bersih terhadap sumber dana jangka 

panjang. Semakin besar rasio semakin terjamin pemilik 

modal sehingga semakin stabil perusahaan.  

b. Debt to Equity (pinjaman terhadap modal sendiri) adalah 

rasio yang membandingkan antara penggunaan modal 

pinjaman jangka panjang dan modal sendiri. 

c. Current Ratio (rasio lancar) adalah perbandingan antara 

total asset lancer perusahaan dengan current liabilities.  



15 
 

d. Quick Rasio (rasio cepat) adalah kemampuan perusahaan 

menilai kelancaran perputaran persediaan.  

e. Interest Charges Ratio (rasio beban bunga terhadap 

penjualan) adalah kemampuan laba perusahaan dapat 

menutup biaya bunga.  

5) Rasio Potensi Pertumbuhan  

Sebagian analisis rasio telah mencakup rasio pertumbuhan, 

hanya saja belum memasukkan nilai tambah dan kekuatan 

bersaing tenaga kerja. Sebaliknya rasio Radar tidak 

memasukkan rasio pertumbuhan earning dan harga saham 

perusahaan karena potensi pertumbuhan disini dalam arti 

pertumbuhan sector riil. Pertumbuhan earning dan harga saham 

dapat dilihat sebagai akibat dari pertumbuhan usaha riil 

tersebut. Variabel yang digunakan adalah:  

a. Sales Growt adalah pertumbuhan penjualan bersih dari 

setiap penjualan.  

b. Ned Worth Increase Ratio (tingkat kenaikan modal sendiri) 

adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan modal 

sendiri.  

c. Ned Profit Increase Ratio (tingkat kenaikan laba bersih) 

adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba 

bersihnya.  
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d. Ned Added Velue to Sales Growth adalah rasio nilai tambah 

bersih terhadap pertumbuhan penjualan bersih.  

e. Labour Strength Increase adalah rasio peningkatan kekuatan 

tenaga kerja.  

4. Tolak Ukur Metode Radar  

Analisis rasio radar ini mengelompokkan rasionya menjadi 5 

(lima) kelompok besar yaitu: rasio profitabilitas, rasio produktivitas, 

rasio utilitas aktiva, rasio stabilitas dan rasio potensi pertumbuhan 

perusahaan. Rasio ini dijabarkan menjadi 26 rasio keuangan, yang 

nantinya bisa memberi gambaran perusahaan secara menyeluruh 

apakah perusahaan dalam kondisi sangat bagus, bagus, normal, buruk 

dan sangat buruk. Pada rasio-rasio keuangan metode radar terdapat 

rasio keuangan yang tidak terdapat pada rasio keuangan tradisional 

bahkan ada juga rasio keuangan tradisional yang kemudian 

dimodifikasi oleh rasio metode radar, seperti rasio solvabilitas dan 

rasio likuiditas dimodifikasi menjadi rasio stabilitas.  

Penentuan posisi atau kategori derajat kinerja keuangan 

masing-masing rasio berdasarkan ke lima kategori yaitu:  

1 Sangat buruk, apabila rasionya 2 kali atau lebih berada di bawah 

standar deviasi.  

2 Buruk, apabila rasio yang dihitung berada di bawah standar 

deviasi.  

3 Normal, seandainya hasil rasio sesuai dengan standar 

deviasinya.  
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4 Bagus, berkinerja bagus apabila rasio yang di hitung di atas 

standar deviasi.  

5 Sangat bagus, apabila rasio tersebut menghasilkan 2 kali lebih 

diatas standar deviasi. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai sehat 

atau tidaknya perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan 

perusahaan. Purnomo (1998: 33) mengemukakan ada empat 

pertanyaan penting mengenai operasional perusahaan, yaitu: Pertama, 

bagaimana likuiditas perusahaan? Lebih jauh pertanyaan ini mencoba 

untuk mengamati apakah perusahaan mempunyai sumber dana yang 

cukup memadai untuk melunasi tanggung jawab pada saat jatuh 

tempo. Kedua, apakah manajemen menghasilkan laba yang memadai 

dari asset-aset perusahaan? Rasio ini menerangkan kemampuan 

manajemen dalam menghasilkan keuntungan operasional usaha. 

Ketiga, bagaimana perusahaan mendanai asset-asetnya? Rasio 

keuangan ini menjelaskan proporsi besarnya sumber-sumber 

pendanaan jangka pendek atau jangka panjang terhadap pemakaian 

asset-aset perusahaan. Keempat, apakah pemegang saham menerima 

penghasilan yang memadai dari investasi yang mereka lakukan? Rasio 

ini merupakan pengharapan pemodal dan perubahan nilai saham  

Lebih jelasnya bagaimana kinerja metode rasio radar 

diterapkan dalam bentuk gambar maka dapat dilihat dalam gambar 1.1. 

dalam gambar rasio radar tersebut dapat menjelaskan tentang kelima 
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rasio yang akan dianalisis, dan masing-masing rasio mempunyai 

variabel-variabel penelitian.  

 

 

 

Gambar. 1.1 Pola Rasio Radar 

Sumber: Hermanto (1993:41) 
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Gambar tersebut dapat diketahui posisi kinerja keuangan perusahaan 

yang meliputi profitabilitas, pertumbuhan, stabilitas, utilitas, dan 

produktifitas. Dari gambar tersebut juga dapat diketahui katagori sangat 

bagus, bagus, normal, buruk, dan sangat buruk itu terlihat pada garis 

lingkaran yang menjadi batasan skala rasio atas pencapaian kinerja 

keuangan perusahaan. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Kerangka Pikir penelitian 

PT. Gudang Garam Tbk 

Laporan keuangan 

Neraca & laporan laba rugi 

 

 

Kinerja 

Hasil: 

Sangat baik, baik, normal, buruk, dan 

sangat buruk 

Analisis pengukuran kinerja keuangan 

dengan metode RADAR 

Rasio 

profitabilitas 

Rasio 

produktivitas 

Rasio utilitas 

aktiva 

Rasio 

stabilitas 

Rasio 

pertumbuhan 
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Kerangka pikir diatas menunjukkan alur penelitian yang akan 

dilakukan, dimana dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja 

keuangan dengan metode radar pada PT. Gudang Garam Tbk. adapun 

untuk lebih jelasnya kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1.2 

Keterangan: 

Peran kerangka pikir sangat penting dalam suatu penelitian 

karena merupakan landasan pemikiran penelitian yang pada umumnya 

dibangaun berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan. Gambar 1 

menjelaskan bahwa untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Gudang 

Garam Tbk, maka penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 

PT. Gudang Garam Tbk yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi 

tahun 2008-201. Kemudian dihitung dengan menggunakan metode 

RADAR, karena metode ini menggabungkan beberapa aspek dan 

sebagai penyempurna dari analisis rasio yang sudah ada, yang dapat 

menunjukkan kunci-kunci keberhasilan ataupun kegagalan manajemen 

dalam menjalankan fungsinya. Alat analisis yang digunakan adalah 

rasio profitabilitas, produktifitas, utilitas aktiva, stabilitas dan potensi 

pertumbuhan perusahaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelima rasio tersebut akan dapat memberi gambaran perusahaan dalam 

posisi sangat bagus, bagus, normal, buruk, dan sangat buruk bila diukur 

dengan metode radar. 

 


