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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Kartikasari (2007) melakukan penelitian tentang penilaian kinerja 

keuangan dengan judul “ Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

pada PT Gudang Garam Tbk”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya, bahwa 

berdasarkan analisis radar pada rasio profitabilitas, rasio produktifitas, 

rasio utilitas aktiva, rasio stabilitas, dan rasio potensi pertumbuhan, kondisi 

PT Gudang Garam Tbk memiliki kinerja keuangan yang buruk pada tahun 

2000 dan tahun 2001-2002 pada kondisi kinerja keuangan perusahaan 

yang bagus sedangkan tahun 2003-2004 kinerjanya dalam posisi normal. 

Setyanto (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis kinerja 

keuangan dengan metode radar pada perusahaan rokok yang terdaftar di 

BEI tahun 2006-2008”. Berdasarkan analisa dengan metode radar dapat 

diketahui bahwa tingkat profitabilitas PT BAT adalah yang paling buruk 

bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Tingkat 

profitabilitas PT H.M sampoerna adalah yang paling baik dimana selama 

tiga tahun hampir semua rasio profitabilitas perusahaan selalu berada pada 

posisi di atas rata-rata industri rokok. 

Secara keseluruhan tingkat produktivitas semua perusahaan rokok 

berada dalam posisi yang sangat baik. Rasio utilitas aktiva PT H.M 

Sampoerna adalah yang paling baik bila dibandingkan dengan perusahaan 
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rokok yang lain sedangkan untuk rasio stabilitas PT Gudang garam adalah 

yang paling baik bila dibandingkan dengan perusahaan lain. PT Bentoel 

adalah yang paling baik untuk rasio potensi pertumbuhan bila 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain.  

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

sekarang adalah sama-sama mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang digunakan 

oleh peneliti terdahulu yang pertama  adalah laporan keuangan tahun 

2000-2004 pada perusahaan rokok, dan pada  peneliti kedua menggunakan 

laporan keuangan tahun 2006-2009 pada perusahaan rokok yang terdaftar 

di BEI. Peneliti sekarang menggunakan laporan keuangan tahun 2010-

2012 pada perusahaan kosmetik. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengukuran Kinerja 

Mahmudi (2005:07) mangatakan pengukuran kinerja 

merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk 

informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan 

dengan target,  dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian 

manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk 
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melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur 

kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

Efektivitas dan efisiensi tersebut merupakan dasar untuk melakukan 

penilaian kinerja (Mahmudi, 2005:64) 

Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik terutama 

dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas (value of money). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran 

kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah 

aktivitas tersebut sukses atau gagal, selain itu manajer juga akan 

kesulitan untuk mengenali aktivitas mana yang perlu dikurangi atau 

dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi. (Mahmudi, 2005:64) 

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2005:14) adalah: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan pemberian reward dan punishment 

e. Memotivasi pegawai 

f. Menciptakan akuntabilitas publik 

Ada 4 metode yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan selama ini, antara lain: (Kaplan dan Norton, 

2000:19) 
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a. Metode Rasio Keuangan, merupakan alat yang digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan yang menekankan 

operasional keuangan yaitu: Likuiditas Ratio, leverage ratio, 

activity ratio, dan profitabilitas ratio. 

b. Metode Economic Value Added (EVA), digunakan dalam 

menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada 

penciptaan nilai dan hanya bisa menilai perusahaan dalam 

periode satu tahun, dengan kata lain EVA merupakan 

pengukuran pendapatan sisa (residual income) yang 

mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. 

c. Metode Balanced Scorecard (BSC), merupakan alat ukur 

kinerja perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor 

keuangan dan non keuangan dari suatu perusahaan. 

Mempertimbangkan empat aspek atau perspektif, yakni 

perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan 

proses belajar dan berkembang. 

d. Metode radar, merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan 

yang merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari metode-

metode sebelumnya. Rasio radar mengelompokkan rasionya 

menjadi lima kelompok besar yaitu rasio profitabilitas, 

produktivitas, utilitas aktiva, stabilitas dan rasio pertumbuhan. 
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2. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga 

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut 

bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu 

perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat 

pembanding lainnya, misalnya dengan Laporan Keuangan lainnya. 

Terdapat dua metode  yang digunakan dalam analisis laporan 

keuangan (Munawir, 2007:36), yaitu: 

a. Analisis horisontal, adalah analisis dengan mengadakan 

pembandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode atau 

beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode 

ini dinamakan juga metode analisis dinamis. 

b. Analisis vertikal, apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya 

dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui 

keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode 

analisis vertikal ini dinamakan metode analisis statis. 

3. Metode Perbandingan Rasio Keuangan Perusahaan 

Terdapat dua cara yang bisa dilakukan di dalam 

membandingkan rasio finansial perusahaan (Abdul Halim & Hanafi, 

2003:106), yaitu: 
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a. Cross Section Analysis, adalah mengidentifikasi industri yang 

relevan untuk perbandingan. Idealnya perusahaan yang dipilih 

sebagai perbandingan adalah perusahaan yang mempunyai produk 

yang serupa (memenuhi kebutuhan yang sama, atau merupakan 

subsitusi satu sama lain), mempunyai strategi yang sama, 

mempunyai ukuran yang sama, dan mempunyai umur yang sama. 

b. Time Series Analysis, adalah analisis yang melakukan 

perbandingan data keuangan dengan data-data masa lalu. 

Semakin banyak observasi yang di punya, maka analisis akan 

semakin baik. Peneliti dapat melihat pengaruh variabel-variabel 

seperti variabel makro ekonomi (resesi, inflasi), variabel 

industri (perubahan teknologi, peraturan), dan variabel mikro 

perusahaan (perubahan strategi, manajemen baru) terhadap 

data-data keuangan dan sekaligus melihat pola-pola tertentu 

dari data keuangan yang dipunyai. 

4. Metode Radar 

Analisis rasio merode radar dikembangkan oleh APO (Asian 

Productifity Organization) yang berpusat di Tokyo, Jepang. Rasio ini 

merupakan rasio penyempurnaan dari analisis rasio keuangan, bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terutama posisi 

perusahaan dan kemungkinan perkembangannya serta memperoleh 

gambaran tentang posisi perusahaan dalam persaingan pada jangka 

menengah dan jangka panjang. 
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Setyanto (2009:20) menyatakan  metode analisis rasio radar 

merupakan penyempurnaan analisis rasio keuangan. Tujuannya adalah 

memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi perubahan dan 

kemungkinan perkembangannya, dengan kata lain analisis ini 

memberikan wawasan jangka menengah dan jangka panjang bagi 

perusahaan, yang hal ini berbeda dengan analisis rasio metode 

konvensional yang bersifat jangka pendek. 

Bagian ini menganalisis manajemen yang mengizinkan 

seseorang untuk memastikan sekilas status keuangan suatu perusahaan 

yang 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. (Nagashima, 1990:44) 

Bagian ini 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) 

a. Perbandingan periode waktu 

b. Perbandingan dengan industri-industri yang bertipe sama. 

c. Perbandingan dengan tingkatan atau standar yang sesuai. 
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Analisis rasio merode radar mempunyai keunggulan-keunggulan 

diantaranya yaitu: 

a. Analisis dengan metode radar memberikan gambaran untuk jangka 

menengah dan jangka panjang. 

b. Analisis dengan metode radar merupakan penyempurnaan dari 

metode-metode sebelumnya sehingga hasil perhitungan dapat 

menggambarkan kondisi kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 

c. Analisis dengan metode radar menggunakan informasi tambahan 

selain yang terdapat pada laporan keuangan, berupa: jumlah 

karyawan, jumlah tenaga kerja langsung, struktur gaji, gaji dasar, 

skala gaji tertinggi dan terendah serta sistem insentif. 

Rasio yang digunakan dalam metode radar menggunakan rasio 

yang menyeluruh yang menyangkut rasio keuangan maupun non 

keuangan. Analisis rasio radar dikelompokkan dalam lima kelompok 

besar yaitu: rasio profitabilitas, rasio produktifitas, rasio utilitas aktiva, 

rasio stabilitas dan rasio potensi pertumbuhan. Rasio ini dijabarkan 

menjadi 26 rasio keuangan, yang nantinya bisa memberi gambaran 

perusahaan secara menyeluruh apakah perusahaan dalam kondisi sangat 

baik, baik, normal, buruk dan sangat buruk. 

Rasio-rasio yang dipergunakan dalam metode radar ini 

dikelompokkan menjadi lima kelompok besar (Setyawan, Bertuah, 

Kurniasih, 2006:09) rasio-rasio tersebut adalah: 
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1) Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur kinerja manajemen 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan tingkat 

penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri dari: 

a) Return On Investment (ROI) adalah kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan penerimaan dari modal yang ditanam. 

%100x
AktivaTotal

bersihLaba
ROI   (Syamsuddin,2009:63) 

b) Gross Profit Margin (GPMR) adalah kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba (laba kotor). Rasio ini dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

%100x
Penjualan

HPPPenjualan
GPMR


    

c) Operating Margin Ratio (OMR) adalah kemampuan perusahaan  

dalam menilai kegiatan operasinya. Rasio ini dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

%100x
Penjualan

OperasiKotorLaba
OMR   

d) Net Profit Margin Ratio (NPM) adalah kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan usaha bersih dari operasi. Rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

%100x
Penjualan

bersihLaba
NPM    
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e) Return On Net Worth (RONW) adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengembangkan modal sendiri. Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

%100x
riModalSendi

bersihLaba
RONW   (Munawir, 2007:105)  

f) Ratio Sales to Sales Administration and Selling Expense (StS 

ASE) adalah kemampuan perusahaan dalam menghitung 

penjualan terhadap biaya-biaya penjualan. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus: 

%100x
PenjualanBiayaBiaya

Penjualan
ASEStS


  

(Setyawan, Bertuah, Kurniasih 2006:09) 

2) Rasio Produktivitas, merupakan rasio spesifik analisis metode radar, 

yang mencerminkan indikator produktivitas faktor produksi manusia 

didalam perusahaan. Ukuran rasio yang digunakan adalah: 

a) Sales per employee (SPE), adalah rasio yang menunjukkan rata-

rata pendapatan perusahaan yang dihasilkan oleh setiap 

karyawan. Semakin besar rasio ini berarti semakin produktif. 

Rumusnya adalah: 

KaryawanJumlah

Penjualan
SPE 

 

b) Net Added Value per Employee (NAVE) adalah rasio nilai tambah 

bersih per karyawan. 
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IHK

x
anggajijumlahjenj

ilabaoperaswanBiayakarya
NAVE

100


 

c) Equipment to labour (ETL) adalah rasio indikator tingkat 

kecanggihan teknologi produksi yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin besar rasio ini semakin padat modal proses produksi 

yang dipilih. 

KerjaTenagaJumlah

PeralaBersihNilai
ETL

tan
  

d) Wages Distribution Ratio (WDR) adalah rasio yang 

mencerminkan tingkat pemerataan atau ketimpangan upah dari 

berbagai tingkat dalam organisasi. Semakin kecil rasio semakin 

baik perusahan tersebut. 

 
anggajijumlahjenj

ahgajiterendggigajitertin
WDR


  

e) Wage Based Trend (WBT) adalah tingkat kenaikan gaji dasar 

atau insentif dasar. Semakin besar resiko tingkat kenaikan gaji 

dasar menunjukkan meningkatnya produktivitas karyawan atau 

tenaga kerja. 

1


gajidasart

gajidasart
WBT

 

3) Rasio Utilitas Aktiva, rasio ini melihat pada beberapa aset. 

Kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas-aktivitas tersebut 

pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat 

penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana 
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kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tertentu. Perhitungan 

rasio ini adalah: 

a) Total asset turnover (TATO) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memutar semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

AktivaTotal

Penjualan
TATO     (Warsono , 2003:36) 

b) Working capital  turnover (WCTO) adalah kemampuan 

perusahaan dalam memutar modal kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

LancarAktiva

Penjualan
WCTO   

c) Account receivable turnover (ARTO) adalah rata-rata periode 

pengumpulan piutang, karena menunjukkan berapa lamanya 

waktu yang diperlukan sejak penjualan sampai pembayaran. 

BersihgPiu

Penjualan
ARTO

tan
   (Syamsuddin, 2009:69)       

d) Inventory turnover (ITO) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memutar persediaan yang dimiliki dalam satu periode. Rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Persediaan

Penjualan
ITO     

e) Fixed assets turnover (FATO) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memutar aktiva tetap yang digunakan dalam menjalankan 

operasinya selama satu periode. 
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TetapAktiva

Penjualan
FATO    

4) Rasio Stabilitas, rasio ini merupakan rasio khas analisa metode radar 

yang isinya merupakan gabungan rasio likuiditas dan rasio 

solvabilitas pada analisis rasio klasik/tradisional. Rasio ini dikatakan 

sebagai rasio stabilitas karena rasio-rasio tersebut mencerminkan 

indikator stabilitas jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. 

Rasio-rasio ini terdiri dari: 

a) Net fixed tangible asset to long term debt (NFTAtLTD) adalah 

rasio aktiva tetap berwujud bersih terhadap sumber dana jangka 

panjang sehingga semakin besar rasio semakin terjamin pemilik 

modal sehingga semakin stabil perusahaan. 

   
panjangjangkaPinjaman

bersihberwujudtetapAktiva
NFTAtLTD  

b) Debt to equity (DTE), adalah rasio yang membandingkan antara 

penggunaan modal pinjaman jangka panjang dan modal sendiri. 

sendiriModal

panjangjangkaPinjaman
DTE    (Syamsuddin, 2009:71) 

c) Quick ratio (QR), adalah kemampuan perusahaan menilai 

kelancaran perputaran persediaan. 

lancarkewajiban

persediaanlancarAktiva
QR


   (Warsono, 2003:35) 

d) Current ratio (CR), adalah perbandingan antara total aset lancar 

perusahaan dengan total liabilitas. 
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lancarKewajiban

lancarAktiva
CR      

e) Interest charges ratio (ICR), adalah kemampuan laba perusahaan 

dapat menutup biaya bunga. 

Penjualan

bungaBeban
ICR   

5) Rasio Potensi Pertumbuhan, merupakan rasio yang menggambarkan 

pertumbuhan potensi perusahaan dalam arti pertumbuhan sektor riilnya 

atau untuk mengukur sebaik apa perusahaan mempertahankan posisi 

ekonomisnya didalam industri. Rasio pertumbuhan terdiri dari: 

a) Sales growth (SG), adalah pertumbuhan penjualan bersih dari 

setiap penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

%100
1

x
Penjualan

Penjualan
SG

t

t



  (Setyawan, Bertuah, Kurniasih 2006:09) 

t = tahun yang dihitung 

t-1 = tahun sebelumnya  

b) Ned Added Value To Sales Growth (NAVSG) adalah rasio yang 

mengukur berapa pertumbuhan nilai tambah bersih yang 

dihasilkan oleh setiap pertumbuhan penjualan. 

NAVSG = NTBt / NTB t-1 : Pertumbuhan penjualan 

c) Labour Stength Increase (LSI) adalah kemampuan peningkatan 

kualitas tenaga kerja dengan kesadaran perusahaan membayar 

upah. 
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LSI = Biaya TKt / Biaya TK t-1 : Jumlah TKt / Jumlah TK t-1  

d) Net Worth increase ratio (NWIR) adalah kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan modal sendiri. 

%100
1

x
sendiriModal

sendiriModal
NWIR

t

t



  

t = tahun yang dihitung 

t-1 = tahun sebelumnya 

e) Net profit increase ratio (NPIR), adalah kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan laba bersih. 

%100
1

x
bersihLaba

SendiriLaba
NPIR

t

t



  

t = tahun yang dihitung 

t-1 = tahun sebelumnya 

5. Tolak Ukur Rasio Metode Radar 

Penentuan posisi atau kategori derajat kinerja keuangan masing-

masing rasio berdasarkan ke lima kategori yaitu: 

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

standar deviasi 

b. Buruk, apabila rasio yang dihitung berada di bawah standar deviasi 

c. Normal, seandainya hasil rasio sesuai dengan standar deviasi 

d. Baik, apabila rasio yang dihitung di atas standar deviasi 

e. Sangat baik, apabila rasio yang dihitung menghasilkan 2 kali atau 

lebih di atas standar deviasi. 
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Berdasarkan hal di atas, maka untuk lebih jelasnya tentang rasio 

metode radar bisa digambarkan dalam Gambar 2.1 yang menjelaskan 

tentang ke lima rasio yang akan dianalisis. Masing-masing rasio 

mempunyai variabel-variabel penelitian. 

Rasio Laba 

Operasional 

Terhadap 

Penjualan

Rasio Laba 

Bersih Terhadap 

Penjualan

Rasio Margin 

Kotor Terhadap 

Penjualan

Rasio Laba 

Bersih Terhadap 

Modal Sendiri

Rasio Laba 

Bersih Terhadap 

Total Aktiva

Rasio 

Penjualan 

Terhadap 

Biaya-biaya 

Penjualan

Penjualan 

Perkaryawan

Nilai 

Tambahan 

Perkaryawan

Rasio 

Peralatan 

Terhadap 

Tenaga Kerja

Rasio 

Distribusi 

Gaji

Upah 

Dasar

Perputaran Total 

Aktiva

Perputaran Aktiva 

Lancar

Perputaran 

Persediaan

Perputaran 

Piutang

Perputaran 

Aktiva Tetap

Pertumbuhan 

Penjualan

Rasio Nilai 

Tambah Bersih 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Penjualan

Rasio 

Kekuatan 

Tenaga Kerja

Tingkat 

Kenaikan 

Modal 

Sendiri

Tingkat 

Kenaikan 

Laba 

Bersih

Rasio Beban 

Bunga Terhadap 

Penjualan

Rasio

Lancar

Rasio Capital 

(Quick R.)

Rasio Hutang 

Terhadap Modal 

Sendiri

Rasio Aktiva 

Terhadap 

Sumber Dana 

Jangka 

Panjang

cccc

Buruk

Normal

Sangat Bagus

Bagus

Sangat Buruk

c

4
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Keterangan :  

1 = Sangat Buruk 

2 = Buruk 

3 = Normal 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 
 

Sumber : {Setyawan, Bertuah, Kurniasih (2006:09)} 

Gambar 2.1 Pola Rasio Radar 
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Berdasarkan gambar 2.1, Pola rasio radar digambarkan dalam suatu 

lingkatran yang menyerupai suatu bentuk radar dimana jari-jari dari 

lingkaran tersebut merupakan suatu jarum penunjuk yang diarahkan 

terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan suatu nilai 

rasio keuangan. Perusahaan dikategorikan dalam kinerja yang jelek apabila 

mendekati sumbu radar, dan sebaliknya jika jauh dari sumbu radar maka 

perusahaan dikategorikan dalam kinerja yang bagus. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disusun suatu kerangka pikir yang menggambarkan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dengan metode radar. Skematik kerangka berpikir 

dapat dilihat  pada gambar 2.2 

Gambar 2.2 di bawah ini menjelaskan bahwa metode radar 

merupakan gabungan dari 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 dan dari hasil uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa kelima rasio tersebut akan dapat memberi 

gambaran perusahaan dalam posisi sangat baik, baik, normal, buruk, dan sangat 

buruk bila diukur dengan metode radar. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 


