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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Maith (2013) mengungkapkan bahwa analisis penilaian kinerja 

keuangan pada “PT. Hanjaya mandala Sampoerna Tbk” pada tahun 2009-

2011 ditinjau dari rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang 

baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas 

bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya 

nilai rasio likuiditas, menandakan keadaan perusahaan berada dalam 

kondisi likuid. Likuid yaitu keadaan dimana perusahaan dinyatakan sehat 

dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka 

pendek. Rasio solvabilitas perusahaan berada pada posisi insolvable. Hal 

ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas keadaan modal perusahaan tidak 

mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. 

Insolvable yaitu keadaan dimana kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah 

bahkan cenderung tidak tepat waktu. Rasio aktivitas perusahaan dikatakan 

baik. Hal ini dapat dilihat pada keempat rasio aktivitas menunjukkan 

adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio profitabilitas perusahaan 

dalam posisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan rasio 

profitabilitas, hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setiap tahun semakin meningkat.  
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Pongoh (2013) mengungkapkan bahwa analisis kinerja keuangan 

“PT. Bumi Resource Tbk” dilihat dari rasio likuiditas, secara keseluruhan 

keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik,meskipun selama   kurun 

waktu dari tahun 2009 – 2011 berfluktuasi. Makin tinggi nilai rasio 

likuiditas, menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi 

baik atau likuid. Rasio solvabilitas, keadaan perusahaan tahun 2009 - 2011 

berada pada posisi solvable. Hal ini dapat dilihat bahwa keadaan modal 

perusahaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. 

Rasio profitabilitas secara keseluruhan dari tahun 2009 -2011 keadaan 

perusahaan berada dalam posisi baik karena mengalami peningkatan 

seiring kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan efisiensi 

dalam menggunakan sumber daya. 

Oktania (2013) mengungkapkan bahwa hasil analisis kinerja 

keuangan pada “PT. Telkomsel Indonesia Tbk” dengan menggunakan 

rasio profitabilitas dan likuiditas memiliki kinerja yang efisien dan likuid. 

Tinjauan Teori  

B.  1. Pengertian Pengukuran Kinerja  

Hery (2016 : 223) Pengukuran kinerja merupakan salah satu 

komponen penting di dalam Sistem Pengendalian Manajemen untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

diterapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran kinerja 

memperlihatkan hubungan yang erat antara tujuan yang direncanakan dengan 
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hasil yang telah dicapai perusahaan. Untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu 

strategi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu pengukuran kinerja yang 

merupakan alat bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerjanya. Hasil dari 

pengukiran kinerja tersebut digunakan sebagai umpan balik yang akan 

memberi informasi tentang prestasi bisnis dan aktivitas-aktivitas apa saja yang 

memerlukan perbaikan dan tindak lanjut. Dengan demikian, pengukuran 

kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang dibutuhkan perusahaan 

baik untuk kepentingan jangka pendek, maupun jangka panjang perusahaan, 

dan pada akhirnya perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat 

dan lebih baik. 

 

A. 2. Karakteristik dan Tujuan Kinerja Yang Efektif 

Hery (2016 : 224) Ada beberapa karakteristik pengukuran kinerja 

yang efektif, yaitu : 

 Sistem pengukuran kinerja harus berjalan sesuai dengan tujuan 

organisasi secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun janghka 

panjang. 

 Perlu dipertimbangkan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pengukuran kinerja tidak lebih besar dari manfaat yang 

diperoleh perusahaan. 

 Sistem pengukuran kinerja harus mempertimbangkan akibat-akibat 

yang mungkin terjadi pada individu yang dievaluasi. 
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 Pengukuran kinerja merupakan bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen, karena itu kesalahan dalam pengukuran perlu 

dihindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan 

keputusan. 

 Manfaat dan tujuan dalam pengukuran kinerja oleh perusahaan adalah 

sebagai alat untuk : 

 Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemberian motivasi kepada karyawan secara maksimum. 

 Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

karyawan seperti promosi, transfer atau pemberhentiam. 

 Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan menilai kinerja mereka. 

 Menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan bagi karyawan. 

 Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan serta menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan karyawan. 

 

B.  3. Laporan keuangan 

PSAK (2009) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menliai 

perkembangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 
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yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggungjawaban manajemmen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK (2009) laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini: 

 Neraca atau Laporan Posisi Keuangan disajikan sedemikian rupa yang 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu 

maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu 

biasanya pada saat tutup buku. 

 Laporan Laba Rugi Komprehensif, laporan yang mengukur keberhasilan 

kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja 

perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu 

atas ketidakpastian arus kas masa depan. 

 Laporan Perubahan Ekuitas, adalah merupakan salah satu dari laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan 

peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode 

yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 

 Laporan Arus Kas, memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, 

serta memberikan informasi terhadap sumber – sumber kas serta 

penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup. 

 Catatan atas Laporan Keuangan, catatan tambahan dan informasi yang 

ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan 

informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. 



 11 

 

B.  4. Analisa Laporan Keuangan 

Hery (2016 : 113) Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses 

untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah 

dari unsur-unsur tersebut dengan tuuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan berarti menilai kinerja 

perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Analisa laporan 

keuangan juga merupakan suatu metode yang membantu para pengambil 

keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui 

informasi yang didapat dari laporan keuangan. 

 

B.  5. Analisa Rasio Keuangan  

Hery (2016 : 138) Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio 

dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur 

dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja keuangan. Rasio keuangan 

adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan 

signifikan. 

 Analisa laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan yang 
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penting pada laporan keuangan dan dapat digunkana untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

 Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah membantu manajer dalam 

memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan sehubungan dengan 

informasi yang berasal dari keuangan dan sifatnya terbatas. 

 

B. 6. Jenis – Jenis Rasio Keuangan 

 Sjahrial & Djahotman (2016 : 37) Secara umum rasio keuangan dapat 

dibagi menjadi 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, 

rasio profitabilitas (rentabilitas), rasio penilaian atau rasio ukuran pasar. 

 Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

pengelolaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar 

utang jangka pendeknya. Artinya, seberapa mampu perusahaan 

untuk membayar kewajiban atau utangnya yang sudah jatuh tempo. 

Jenis – jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mengukur kemampuan yaitu : 

- Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau 

current rasio dapat digunakan :  
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Rasio Lancar (Current Ratio) = 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  

- Rasio Cepat (Quick Ratio) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan 

aktiva lancar tanpa memperhitungksn nilai sediaan. Rumus 

untuk mencari rasio cepat  atau (Quick Ratio) dapat digunakan : 

Rasio Cepat (Quick Ratio) = 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  

- Rasio Kas (Cash Ratio) diamping keudan rasio yang sudah 

dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur 

seberapa besar uang yang benar – benar siap untuk digunakan 

membayar utangnya. Rumus untuk mencari rasio kas atau (Cash 

Ratio) dapat digunakan : 

Rasio Kas (Cash Ratio) = 
𝐾𝑎𝑠

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  

- Rasio Perputaran Kas berfungsi untuk mengukur tingkat 

kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk 

membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumus untuk 

mencari rasio perputaran kas dapat digunakan : 

Rasio Perputaran Kas = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
  

 Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada 
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padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara 

tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. 

- Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turn Over) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan 

piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang di tanam 

dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumus untuk 

rasio perputaran piutang (Receivable Turn Over) dapat 

digunakan: 

Receivable Turn Over = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 
  

- Rasio Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode. Rumus 

untuk rasio perputaran sediaan dapat digunakan : 

(Inventory Turn Over) = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

- Rasio Perputaran Modal Kerja (Working capital Turn Over) 

merupakan salah satu rasio untuk mengukur ataupun menilai 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. 

Rumus untuk rasio ini dapat digunakan :  

Perputaran Modal Kerja = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 

- Total Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keefektifan total asset yang dimilki perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan atau dengan kata lain untuk mengukur 
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berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset. Rumus untuk rasio yang 

dapat digunakan : 

Total Assets Turn Over = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 
 

- Fixed Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keefektifan asset tetap yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan atau dengan kata lain untuk 

mengukur seberapa efektif kapasitas asset tetap yutur 

berkontribusi menciptakan penjualan. 

Fixed Assets Turn Over = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 
 

 Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva 

sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa 

besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. 

- Rasio Hutang atas Aset (Debt to Asset Ratio) merupakan rasio 

utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 

utang denga total aset. Rumus yang digunakan untuk rasio ini 

dapat digunakan : 

Rasio Hutang atas Aset =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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- Rasio Hutang atas Modal (Debt to Equity Ratio) merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan modal. Rumus 

yang digunakan untuk rasio ini adalah :  

Rasio Hutang atas Modal = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

- Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal merupakan rasio 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus yang 

digunakan untuk rasio ini adalah :  

Rasio Utang Jangka Panjang = 
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

- Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan merupakan rasio untuk 

mencari jumlah kali perolehan bunga. Rumus yang digunakan 

untuk rasio ini adalah : 

Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan = 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

 Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba 

yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini 

digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan 

dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang 

dilakukan. 

- Rasio Laba Kotor (Gross Profit Margin) merupakan rasio yang 

menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh 

perusahaan. Rumus yang digunakan pada rasio ini adalah : 

Gross Profit Margin = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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- Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin) menunjukkan berapa 

besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Rumus 

yang digunakan pada rasio ini adalah : 

Net Profit Margin = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

- Return on Asset (ROA) rasio ini digunakan untuk mengukur 

pengembalian dari bisnis atas seluruh asset yang ada. 

Return On Asset = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

- Return On Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur  

tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. 

Rumus yang digunakan pada rasio ini adalah : 

Return On Equity = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


