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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Purwanto (2011), melakukan penelitian pada usaha kecil keripik 

tempe Rizky Barokah di industri tempe Sanan Kota Malang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan dalam melaksanakan kegiatannya usaha kecil 

keripik tempe Rizky Barokah telah menjalankan prinsip-prinsip 

manajemen keuangan yaitu bagaimana  memperoleh dana, 

mengalokasikan dana dan mengelola asset dalam sebuah bentuk 

sederhana.Usaha kecil menengah Rizky Barokah belum memiliki sistem 

pencatatan keuangan/pembukuan yang baik, namun telah menjalankan 

prinsip manajemen keuangan yaitu bagaimana  memperoleh dana, 

mengalokasikan dana dan mengelola asset 

Febry (2012), melakukan penelitian pada CV. Percetakan Fajar 

Mojokerto. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa analisa rasio 

likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan pada CV. Percetakan Fajar Mojokerto secara 

keseluruhan kinerja keuangan dalam organisasi ini baik dalam 

mempertahankan aset yang telah dimilikinya. Kekurangannya adalah 

organisasi ini belum mampu memanfaatkan dengan baik aset yang telah 

dimilikinya dan dilihat dari perputaran umur piutang yang terendap pada 
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konsumen.Organisasi belum mampu meningkatkan penjualan tunai dan 

menyebabkan laba bersih yang dihasilkan rendah. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu  dari 

teknik analisis dan objeknya. Alat analisis peneliti terdahulu yang pertama 

menggunakan rasio keuangan, peneliti terdahulu yang kedua 

menggunakan ROI, DER, dan WCTA, sedangkan alat analisis penelitian 

ini menggunakan Rasio keuangan dan analisis deskriptif untuk keputusan 

keuangan. 

Hasil dari prinsip keputusan keuangan memiliki kesamaan dengan 

peneliti terdahulu, yaitu dalam melaksanakan usaha kecil telah membuat 

laporan keuangan dan menerapkan keputusan keuangan dalam bentuk 

yang sederhana. Hasil dari kinerja keuanganjuga memiliki kesamaan yang 

menyimpulkan bahwa kinerja keseluruhan baik terutama dalam 

mempertahankan aset yang dimiliki.  

 

B. Tinjauan Teori 

1.  Tujuan Perusahaan 

Perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pada dasarnya tujuan utama menjalankan 

usaha kecil sama dengan tujuan perusahaan besar hanya saja cara untuk 

pencapaiannya yang berbeda. Menurut Kasmir (2009:8-13) berikut adalah 

beberapa tujuan perusahaan dari pendapat beberapa ahli keuangan, yaitu: 
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a. Memaksimalkan nilai perusahaan 

Dalam hal ini dapat dilihat dan diukur dari harga saham perusahaan 

yang bersangkutan dari waktu kewaktu. Manajer keuangan lebih 

memperhitungkan tingkat risiko dan arus pendapatan. 

b. Maksimalisasi laba 

Memaksimalkan nilai  perusahaan lebih penting dari maksimalisasi 

laba, karena maksimalisasi laba tidak memperhitungkan tingkat risiko 

dan arus pendapatan. 

c. Menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder 

Manajer keuangan harus mampu memaksimalisasi laba, dalam hal ini 

arti maksimalisasi laba adalah memaksimalkan penghasilan setelah 

pajak. Dengan laba yang maksimal, maka tujuan menyejahterkan para 

stakeholder akan mudah tercapai. 

d. Menciptakan citra perusahaan 

Pandangan yang positif terhadap perusahaan dilakukan dengan 

meningkatkan citra perusahaan yaitu mengubah image (pandangan) 

masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Dengan demikian, segala aktivitas perusahaan akan memperoleh 

kepercayaan dari berbagai pihak dan diharapkan umur hidup 

perusahaan akan bertambah panjang. 

 

e. Meningkatkan tanggung jawab sosial 
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Meningkatnya nilai perusahaan turut meningkatkan keuntungan 

perusahaan.dalam hal ini perusahaan harus menyisihkan keuntungan 

tersebut kepada masyarakat dan lingkungannya, melalui tanggung 

jawab sosial. Tanggung jawab perusahaan tersebut lebih dikenal 

dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Ruang 

lingkup tanggung jawab sosial perusahaan meliputi perlindungan 

konsumen (produk safety), pengendalian polusi (pollution control), 

reinvest profit yaitu perusahaan melakukan investasi dari laba pada 

bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. 

 

2. Keputusan Keuangan 

Keputusan keuangan adalah penerapan teori keuangan dalam 

lingkup perusahaan. Perusahaan kecil maupun perusahaan besar 

menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan keuangan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Menurut Prasetyo (2012:8) tata kelola 

keuangan usaha kecil dengan usaha besar secara fundamental tidak ada hal 

yang berbeda secara signifikan.  

Hal-hal yang menjadi pembeda adalah masalah akses sumber dana. 

Usaha besar memiliki akses yang sangat luas pada sumber dana. Akses 

disini berarti memiliki peluang meraup dana dari alternatif sumber dana 

yang lebih banyak daripada usaha kecil. Perbedaan tata kelola keuangan 

usaha kecil dengan usaha besar terletak pada sifat dasar pengelolaan.  
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Manajemen pada usaha besar memiliki sejumlah besar 

pertimbangan sebelum mengambil keputusan karena terkait penggunaan 

aset dalam jumlah yang besar pula. Sementara itu, perusahaan kecil 

menengah umumnya dikelola tunggal oleh pemilik, sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa banyak pertimbangan. 

Dalam usaha kecil beberapa keputusan keuangan yang harus 

dilakukan adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan/pembelanjaan 

dan keputusan pengelolaan aset/manajemen aktiva, seperti yang dijelaskan 

Warsono (1998:6) yaitu: 

a. Keputusan investasi (investment decision). Keputusan investasi akan 

menghasilkan kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini menyangkut 

bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana kedalam bentuk 

investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. 

b. Keputusan pembelanjaan (financing desicion). Keputusan 

pembelanjaan kegiatan usaha ini menghasilkan kebijakan sumber 

dana.  Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah menganalisis 

kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. 

c. Keputusan manajemen aktiva (assets management desicion). Jika 

aktiva telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah tersedia, aktiva-

aktiva yang ada tetap memerlukan pengelolaan yang efisien. Manajer 

keuangan bertanggung jawab terhadap bermacam-macam tingkatan 
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dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap aktiva-aktiva yang 

ada.Tanggung jawab ini menuntut manajer keuangan untuk lebih 

memperhatikan manajemen aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

 

3. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah besarnya dana investasi yang 

diperlukan umtuk merealisasikan rencana usaha, baik untuk kebutuhan 

aktiva lancar maupun untuk aktiva tetap (Suparyanto:2013). Keputusan 

investasi adalah bagaimana perusahaan harus mengalokasikan dana  ke  

dalam  bentuk-bentuk  investasi  yang  akan  dapat  mendatangkan  

keuntungan dimasa  yang  akan  datang.  

 Bentuk dan  komposisi  dari  investasi  tersebut  akan 

mempengaruhi  dan  menunjang  tingkat  keuntungan  dimasa  depan.  

Keuntungan  di  masa depan yang  diharapkan  dari  investasi  tersebut  

tidak  dapat  diperkirakan  secara  pasti.  Oleh karena itu investasi akan 

mengandung resiko atau ketidak pastian. Resiko dan hasil dari  investasi  

itu  akan  sangat  mempengaruhi  pencapaian  tujuan,  kebijakan maupun 

nilai perusahaan. 

Perkembangan konsep manajemen keuangan modern untuk 

mengantisipasi adanya ketidakpastian keuntungan dan risiko investasi 

maka dibutuhkan pengelolaan ketidakpastian melalui proses manajemen 

secara sinergi antara aspek bisnis dalam perusahaan, yang disebut konsep 

Balanced Scorecard (BSC). Konsep BSC menjelaskan empat dimensi 
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pemberdayaan, yaitu dimensi marketing, proses bisnis internal, 

manajemen sumber daya manusia dan keuangan.Kebijakan investasi 

ditinjau dari konsep BSC adalah relevan dan diprediksi mampu 

mangantisipasi adanya ketidakpastian keuntungan dan risiko dimasa 

datang. 

Menurut Harmono (2009:9-10) Kebijakan investasi didasarkan 

pada konsep BSC dikatakan layak untuk dilakukan investasi jika, pertama, 

aspek pasar berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan harus visibel 

sebagai sarana menyalurkan produk yang dihasilkan dari kegiatan 

investasi. Misalnya, investasi aktiva tetap berupa mesin dalam rangka 

meningkatkan kapasitas produksi. Berbagai strategi pemasaran harus 

dipertimbangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Kedua, menyesuaikan dengan nilai-nilai proses bisnis internal, 

dalam pembahasan ini berupa aktiva tetap mesin sebagai bagian dari 

aktivas proses bisnis internal. Adapun nilai proses bisnis internal dapat 

dicermati melalui aktivitas rantai produk, mulai dari aliansi dengan 

pemasok, tingkat efisiensi operasi atas investasi tetap dalam menghasilkan 

output yang akan disesuaikan dengan nilai pelanggan. 

Ketiga, melakukan pengelolaan sumberdaya manusia untuk 

melaksanakan operasionalisasi investasi aktiva tetap mesin secara 

profesional. Keempat, secara terus menerus melakukan pencatatan, 

pendokumentasian semua aktivitas dari ketiga dimensi pengelolaan BSC 
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melalui pencatatan skor dalam bentuk indikator kinerja keuangan sebagai 

dasar evaluasi dan pengendalian aktivitas investasi dan aktivitas yang lain.  

Secara umum menurut modul yang dikeluarkan Kementerian 

Pendidikan Nasional (2010:43) investasi digunakan untuk berbagai 

aktivitas, seperti: 

a. Kas, sebagai bagian dari modal kerja yang dapat berupa uang tunai 

dan uang dibank yang pencairannya dapat setiap waktu. Kas juga 

meliputi uang kertas, uang logam, bank drafts, cek, money order, 

tabungan, rekening giro (demand deposit) di bank (Andreas:2010). 

Aliran kas keluar bisa meliputi pembayaran upah karyawan, 

pembelian bahan, biaya promosi, membayar biaya administrasi dan 

umum. Aliran kas masuk terdiri dari hasil penjualan, penerimaan 

kredit, dan penjualan alat atau mesin dan aktiva tetap lain yang tak 

berguna. 

b. Piutang, dimaksudkan sebagai jumlah tagihan terhadap pihak lain 

akibat transaksi usaha yang disetujui dengan pembayaran yang 

ditunda selama jangka waktu tertentu. 

c. Persediaan barang merupakan jenis investasi modal kerja, untuk 

perusahaan yang melakukan proses produksi jenis persediaan dibagi 

dalam 3 bentuk persediaan, yaitu bahan mentah, barang sedang dalam 

proses dan barang jadi. 

d. Mesin, peralatan yang digunakan untuk proses produksi dan 

diperhitungkan sebagai biaya overhead pabrik. 
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e. Pengembangan produk 

f. Gedung dan bangunan 

g. Aktiva tetap lain, seperti tanah. 

 

4. Keputusan Pembelanjaan 

Keputusan pembelanjaan menghasilkan kebijakan sumber dana. 

Sumber  dana akan bergantung pada cara menggunakan uang untuk bisnis 

dan derajat kepemilikan yang harus dipertahankan. Perusahaan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan untuk kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. Dalam usaha kecil keputusan ini biasanya dilakukan 

oleh pemilik langsung karena menyangkut kelangsungan hidup usaha. 

Sumber dana bagi usaha kecil menurut Andreas (2011:3,80) ada 

dua macam sumber dana bagi usaha kecil. Kedua sumber dana usaha kecil 

yaitu modal sendiri dan modal hutang, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Modal sendiri (ownership) 

Modal sendiri dapat berasal dari tabungan pribadi, teman-teman, dan 

saudara bahkan rekan. Sumber dana yang paling baik untuk memulai 

suatu bisnis adalah berasal dari tabungan pribadi. 

b. Modal hutang (debt capital) 

Modal hutang dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut: 

1) Pinjaman dari teman dan saudara. Jenis pinjaman ini dapat 

diperoleh dan diharapkan dapat mengembalikan pinjaman 
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tersebut. Pinjaman ini dapat dimintakan jaminan atau jaminan 

tidak dibutuhkan. 

2) Bank komersial, memberikan kredit dengan beberapa jenis kredit 

yang terdiri dari pinjaman berjangka atau kredit rekening koran. 

3) Hutang usaha diberikan atas dasar kepercayaan dan kepercayaan 

ini diperoleh setelah beberapa waktu lamanya. Hutang usaha ini 

merupakan sumber dana murah bila memiliki reputasi yang baik. 

4) Sewa guna usaha (leasing), biasanya digunakan untuk mendanai 

pengadaan mobil, membangun pabrik, fasilitas kantor dan 

bangunan. 

5) Bantuan pemerintah yang diberikan untuk Usaha Kecil dan 

Menengah. Untuk mendapatkan bantuan pemerintah ini harus 

memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan pemerintah. 

6) Kebutuhan modal juga dapat diperoleh dari sumber-sumber 

lainnya misalnya: perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan 

dan pemerintah dalam bentuk kredit program. 

c. Laba ditahan 

Laba ditahan ini adalah sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan 

sendiri dalam perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan 

yang didapat pada satu periode tertentu.Bustami,dkk (2007:87) 

 

 

5. Keputusan Manajemen Aktiva 
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Keputusan manajemen aktiva, Setelah dana diperoleh dan 

dialokasikan kedalam bentuk aktiva-aktiva harus dikelola seefisien 

mungkin. Keputusan ini menghasilkan kebijakan yang menuntut manajer 

keuangan lebih memperhatikan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Aktiva 

lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, perlengkapan 

kantor dan beban dibayar dimuka. Melihat pada manajemen kas, manajemen 

piutang dan manajemen persediaan menjadikan manajer lebih mencermati 

pada sisi aktiva lancar, seperti penjelasan berikut: 

a. Manajemen kas,  bertujuan mempertanggungjawabkan seluruh 

transaksi kas secara tepat agar manajemen memperoleh informasi 

yang benar, memastikan bahwa terdapat sejumlah kas yang cukup 

untuk membayar kewajiban, menghindari saldo kas yang berlebihan 

yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif untuk 

meningkatkan laba, dan untuk mencegah kerugian kas yang 

disebabkan kecurian atau kecurangan.(Andreas 2010:32). Berikut 

adalah prosedur umum pengendalian penerimaan kas: 

1) Semua penerimaan kas harus segera mungkin dicatat, untuk 

menghindari penggelapan kas. Sekali penerimaan kas itu dicatat, 

akan dapat diketahui jika terjadi penggunaan yang tidak wajar. 

2) Semua penerimaan kas harus disetor ke bank dalam keadaan utuh 

keesokan harinya atau pada hari yang sama. Pengeluaran kas 

sebaiknya diambil dari dana kas kecil. 
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3) Orang yang menangani penerimaan kas dipisahkan dengan orang 

yang melakukan pencatatan kas. 

4) Jika memungkinkan fungsi penerimaan kas harus dipisahkan dari 

fungsi pengeluaran kas. 

b. Manajemen piutang, merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan yang menjual produknya secara kredit. Manajemen 

piutang ini meliputi pengendalaian pemberian piutang dan 

pengendalian penagihan piutang. Dalam pemberian piutang yang perlu 

diperhatikan adalah risiko kredit tidak terbayar, jangka waktu harus 

dilunasi, dan tingkat kemampuan konsumen yang akan diberi fasilitas 

pembelian secara kredit. 

Jumlah piutang dagang sebaiknya diusahakan agar periode 

perputarannya pendek. Semakin cepat periode perputaran piutang, 

berarti piutang segera terlunasi dan hal ini berarti bahwa investasi 

pada piutang sangat efisien.(Kementrian Pendidikan Nasional 

2010:48) 

c. Manajemen persediaan, bertujuan menjaga persediaan yang harus ada 

untuk kelancaran usaha. Masalah penentuan besarnya investasi modal 

dalam persediaan mempunyai efek langsung terhadap keuntungan 

perusahaan. Kesalahan dalam penetapan jumlah investasi dalam 

perusahaan akan memperkecil keuntungan usaha.  

Sebaliknya adanya investasi yang terlalu kecil juga akan 

merugikan perusahaan karena kurangnya persediaan bahan baku 
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misalnya, akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja dengan 

kapasitas penuh sehingga terdapat kapasitas menganggur yang akan 

menaikkan biaya produksi. Oleh karena itu pengusaha harus 

menentukan jumlah investasi pada persediaan yang ideal (normal) 

Menurut Weston dan Brigham, besarnya persediaan pada pada 

umumnya 12% s.d. 20% dari jumlah penjualan, atau 16% s.d. 30% 

dari total aktiva.(Kementrian Pendidikan Nasional 2010:50) 

   Dalam fungsinya manajer keuangan dituntut untuk lebih 

memperhatikan aktiva lancar daripada aktiva tetap tetapi bukan berarti 

aktiva tetap tidak membutuhkan perhatian yang cukup dari manajer 

keuangan. Menurut Lukman (2002:408-409) aktiva lancar diperlukan dalam 

produksi dan penjualan dari barang jadi yang dihasilkan oleh aktiva tetap. 

Dengan demikian pengaturan kedua komponen aktiva perusahaan tersebut 

akan sangat penting untuk meningkatkan return on investment perusahaan 

secara keseluruhan. 

   Aktiva tetap menyerap bagian terbesar dari modal yang 

ditanamkan dalam usaha, bagian tersebut seperti tanah, gedung pabrik, dan 

peralatan. Aktiva tetap menggambarkan jumlah pengeluaran yang terbesar, 

maka harus cukup perhatian sehubungan dengan keputusan yang diambil, 

bukan hanya yang berkenaan dengan pembelian suatu aktiva tetapi juga 

pengeluaran selannjutnya yang diperlukan oleh aktiva tetap tersebut. 

   Menurut definisinya aktiva tetap merupakan investasi jangka 

panjang, karena mempunyai masa hidup lebih dari satu tahun. Dengan 
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berlalunya waktu maka mungkin aktiva-aktiva tersebut tidak akan dipakai 

lagi, ataupun membutuhkan perbaikan yang cukup besar yang dalam hal ini 

membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dengan alasan seperti diatas maka 

keputusan sehubungan dengan investasi dalam aktiva tetap perlu 

mempertimbangkan secara teliti dan sebaik-baiknya. 

6. Kinerja Keuangan 

  Kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran pelaksanaan program dan 

kebijakan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Irhan Fahmi 

(2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

  Berikut adalah uraian tentang tujuan penilaian kinerja menurut Munawir 

(2000:31), yaitu: 

a. Untuk  mengetahui  tingkat  likuiditas,  yaitu  kemampuan  perusahaan 

untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat 

ditagih. 

b. Untuk  mengetahui  tingkat  solvabilitas,  yaitu  kemampuan  perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi  baik  kewajiban  keuangan  jangka  pendek  maupun  jangka 

panjang. 



22 
 

c. Untuk  mengetahui  tingkat  rentabilitas  atau  profitabilitas,  yaitu 

menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  laba selama 

periode tertentu. 

d. Untuk  mengetahui  tingkat  stabilitas  usaha,  yaitu  kemampuan 

perusahaan  untuk  melakukan  usahanya  dengan  stabil,  yang  diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

beban  bunga  atas  hutang-hutangnya  termasuk  membayar  kembali 

pokok  hutangnya  tepat  pada  waktunya  serta  kemampuan  membayar 

deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami 

hambatan atau krisis keuangan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

keputusan keuangan dan kinerja keuangan. Implementasinya dilihat dari segi 

keputusan keuangan yang diambil dalam kegiatan operasional, perencanaan 

keuangan, manajemen kas, piutang, persediaan, analisis rasio keuangan juga 

kebijakan-kebijakan oleh manajemen Rumah Baca Cerdas, yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 

Dari Gambar 2.2 dapat diketahui kerangka pikir penelitian yang 

dikemukakan bagaimana penelitian akan dilakukan. Keputusan keuangan 

dalam kaitannya dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

keputusan  manajemen aktiva Rumah Baca Cerdas. Kinerja Keuangan dalam 

kaitannya dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio, 

sehingga akan diketahui bagaimana kinerja keputusan keuangan perusahaan. 

 

Laporan Keuangan dan Kebijakan 
Rumah Baca Cerdas 

Keputusan Keuangan 

Keputusan Investasi, Keputusan 
Pembelanjaan, Keputusan 

Manajemen Aktiva 

Hasil Kinerja Keputusan Keuangan 

Kinerja Keuangan 

Rasio Likuiditas, Rasio 
Aktivitas, Rasio Solvabilitas 

dan Rasio Profitabilitas. 


