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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Maya (2010), melakukan penelitian pada perusahaan rokok yang berjudul 

“penggunaan analisis rasio keungan untuk menilai kinerja keuangan rokok 

yang lesting di BEI”. Alat yang digunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 

rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Hasil analisisnya adalah PT. Sampoerna 

memiliki rasio likuiditas lebih baik, karena rasio likuiditas meningkat setiap 

tahun, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya 

bias dijamin kemanannya pada saat jatuh tempo.  

Fitri (2010), melakukan penelitian pada industri semen untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan. Alat yang digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan industri semen yaitu PT. Semen Gresik (persero) Tbk, PT. Holcim 

Ind Tbk dan PT. Indocement Tunggal prakarsa Tbk. untuk periode tahun 2006 

sampai tahun 2008. PT. Semen Gresik Tbk memiliki kinerja keuangan yang 

paling baik dibandingkan dengan PT. Holcim indonesia. Tbk dan PT. 

Indocement Tbk. Hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 

rasio aktivitas dan rasio profabilitas selama tahun 2006-2008. 

Kurniawan (2010), melakaukan penelitian pada perusahaan 

Telekomunikasi dengan menganalisis laporan keuanagan perusahaan. Penulis 

menggunakan alat-alat analisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu 

dengan perhitungan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas. Dari analisis yang telah dilakukan perusahaan yang memiliki 
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kinerja paling baik adalah PT. Bakrie Telekom. Tbk, perusahaan ini memiliki 

kemampuan dalam mengelola aset-asetnya, dana dapat memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan perusahaan yang memiliki profit 

yang paling tinggi adalah PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk meskipun 

memiliki profit tinggi diantara perusahaan lainnya, perusahaan ini memiliki 

kinerja yang kurang bagus dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang 

menunjukkan apa yang ingin dilakukan dalam memenuhi kepentingan dari 

anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tidak 

mudah dilakukan, karena menyangkut beberapa aspek manajemen yang 

harus dipertimbangkan. Sebagai wujud hasil yang dicapai perusahaan dalam 

periode waktu tertentu, selalu berhubungan erat dengan kinerja yang 

dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.  

Menurut Brigham & Houston (2010:105), tujuan utama dari sebuah 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Untuk 

mencapai tujuan ini perusahaan perlu melakukan evaluasi atas kinerjanya. 

Pendekatan untuk menilai kinerja atau kondisi keuangan perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengevaluasi laporan keuangan menggunakan rasio-rasio 

keuangan. 

Menurut Irfan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 
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melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 

dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan 

secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Berdasarkan keputusan menteri RI No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 

Juni 1989, yang dimaksud dengan dengan penilaian kinerja BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) adalah penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas 

perusahaan yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen 

dan laporan keuangan. 

2. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Munawir (2004:31), tujuan penilaian kinerja perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

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. 
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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. 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi 

suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk 

masa yang akan datang. 

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 
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e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Evaluasi laporan 

keuangan digunakan sebagai bahan penilaian atas kebijakan manajemen 

terhadap kinerja perusahaan, mengalami kemajuan atau sebaliknya 

perusahaan mengalami kemunduran, hal ini bisa terjadi karena kebijakan 

yang kurang tepat ataupun hal yang tidak sesuai, sehingga mengganggu 

kinerja perusahaan. 

Evaluasi kinerja untuk keputusan yang akan datang, hendaknya 

melihat apa yang terjadi sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk 

perencanaan selanjutnya dengan menjadikan kejadian dimasa lalu sebagai 

pembelajaran untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dengan 

kebijakan yang berpijak dari apa sudah pernah dilakukan, ini akan membuat 

kinerja semakin membaik, karena selalu melakukan perbaikan secara 

bertahap sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan. 

3. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis 

terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan 

memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. 

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 

macam, yaitu menurut Jumingan (2006; 242): 
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a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih 

dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun 

dalam persentase (relatif). 

b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan 

atau penurunan. 

c. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase  investasi pada masing-masing aset 

terhadap keseluruhan atau total aset maupun utang. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja 

melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada 

suatu periode waktu tertentu. 

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 
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h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian. 

4. Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut SAK (2002; 07) laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Menurut Sadeli (2000; 18) laporan keuangan adalah laporan tertulis 

yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan 

perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. 

Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan 

kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu 

didapat. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, 

memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam 

melaksanakan kegiatannya, dan apakah perusahaan mengalami 

perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengolah perusahaan 

dengan berhasil. Laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah 
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neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan 

ekuitas pemilik ata pemegang saham. Selain itu, pengungkapan dalam 

catatan merupakan bagian yang terpadu dari masing-masing keempat 

laporan keuangan dasa ini Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan merupakan pelaporan atas prestasi yang terjadi 

selama periode tertentu. Laporan ini umumnya terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas 

laporan keuangan (footnote). 

5. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut SAK (2002; 105) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan 

untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 

atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.  

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

menurut SAK (2002; 9) antara lain: 

a. Investor  

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang 
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mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menanam atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka 

juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan Kreditor Lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan 

utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 
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e. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumberdaya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional 

dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domesik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. 

Menurut SAK (2002; 24-46) bahwa karakteristik kualitatif merupakan 

ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 

pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, 

relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 
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a. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta 

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Materialitas Relevansi informasi 

dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang 

material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 

situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau 

kesalahan dalam mencatat (misstatement).  

c. Keandalan  

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable) Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 
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kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

1) Penyajian Jujur  

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan 

jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, 

neraca harus menggambarka dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada 

tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. 

2) Substansi Mengungguli  

Bentuk jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan 

jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 

dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi 

transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang 

tampak dari bentuk hukum. 

3) Netralitas Informasi  

Harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu, tidak boleh 

ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa 

pihak sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan yang berlawanan. 
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4) Pertimbangan Sehat  

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan 

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta 

peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 

Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat 

serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat 

(prodence) dalam penyusunan laporan keuangan.  

5) Kelengkapan  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk 

tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi 

tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan 

dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. 

d. Dapat Dibandingkan  

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) 

posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 
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secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan 

yang sama dan untuk perusahan yang berbeda.  

6. Keterbatasan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan sebagai sumber informasi mempunyai 

keterbatasan, dimana pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan hendaknya memanfaatkan laporan keuangan tersebut secara wajar 

dan hati-hati. Munawir (2001;9) menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu 

mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 

a. Laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik pada dasarnya 

merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana 

dalam interim report ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi 

(personal judgment) yang telah dilakukan oleh Akuntan atau Manajemen 

yang bersangkutan. 

b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena itu angka 

yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku 

(book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang 

maupun nilai gantinya. 
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c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah yang pasti dari berbagai waktu atau tanggal 

yang lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin 

menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut 

yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan, karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir), 

misalnya reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan 

yang tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian 

maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas 

manajernya dan sebagainya.  

7. Jenis Laporan Keuangan  

Menurut SAK (2002; 107) laporan keuangan yang lengkap, meliputi: 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

a. Neraca 

Menurut Warsono (2002; 25) laporan keuangan yang 

menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode 

tertentu. Neraca perusahaan disusun berdasarkan persamaan dasar 
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akuntansi, yaitu bahwa kekayaan/aset (assets) sama dengan kewajiban 

(liabilities) ditambah modal saham (stock equities). Sedangkan menurut 

Hanafi dkk. (2003; 12) neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (snapshot) 

keuangan perusahaan, yang meliputi aset (sumberdaya atau resources) 

perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham 

sendiri). 

b. Laporan Laba Rugi 

Pengertian laba rugi menurut Warsono (2002; 26) pengertian laba 

rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha 

yang dicapai selama periode tertentu. Laba rugi bersih adalah selisih 

antara pendapatan total dengan biaya atau pengeluaran total. Sedangkan 

menurut Hanafi dkk. (2003; 19) bahwa tujuan pokok dari laporan rugi-

laba adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk 

memperoleh untung. Untuk itu laporan itu harus sedemikian rupa agar 

tidak menyesatkan (misleading). Kemampuan perusahaan terutama 

dilihat dari kemampuan perusahaan memperoleh laba dari operasinya 

pada kondisi bisnis yang normal. Kadang-kadang perusahaan 

memperoleh laba pada situasi yang tidak normal.  

c. Laporan Arus Kas  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta kepastian perolehannya, (SAK, 2002; 21) Sedangkan 

Rahardjo (2001; 76) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama 

periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Menurut Simamora (2002; 

406) bahwa tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan 

informasi perihal penerimaan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan 

selama suatu periode akuntansi. Tujuan sampingnya adalah untuk 

menyajikan informasi tentang aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan selama periode akuntansi. Laporan arus kas (statement of cash 

flow) memperlihatkan bagaimana aktivitas-aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan perusahan mempengaruhi kas selama suatu periode 

akuntansi. 

d. Laporan Perubahan ekuitas 

Menurut SAK (2002; 167) perubahan ekuitas perusahaan 

menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan 

selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu 

yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut 

Sadeli (2000; 27) bahwa perbandingan antara investasi semula pada awal 

periode dengan modal yang dilaporkan dalam daftar neraca pada akhir 
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periode, menyatakan suatu perubahan modal (kemajuan perusahaan). 

Laporan perubahan modal adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar 

terperinci tentang perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun.  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:  

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting; 

2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas; 

3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

8. Analisis Laporan Keuangan 

a. Pengertian Analisis Laporan Keungan 

Analisis laporan keuangan adalah suatu cara untuk menganalisis 

laporan keuangan, dimana studi terhadap saling berhubungan dari pos-

pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Dari pekerjaan yang kita 
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lakukan akan dapat mengetahui kondisi keuangan serta hasil dan 

perkembangan jalannya operasi perusahaan yang telah dicapai. 

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan 

rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat 

ini, dan kemungkinannya dimasa depan. Dengan mengadakan analisi 

laporan keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu, dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap 

cukup baik. 

Hasil dari analisis laporan keuangan tersebut sangat berarti untuk 

perbaikan dalam menyusun kebijakan (policy) yang akan dilakukan pada 

masa yang akan datang. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

akan dimiliki perusahaan, diharapkan adanya perbaikan pada masa yang 

datang, sedangkan hasil-hasil yang dianggap cukup baik juga harus 

dipertahankan atau bahkan lebih ditinggkatkan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan analisis ini 

adalah sebagai petunjuk dalam menentukan atau menjaga likuiditas, 

stabilitas, profitabilitas, serta hasil kinerja perusahaan pada masa lalu. 

Oleh karena itu, perlu adanya metode dan teknik analisis laporan 

keuangan profitabilitas serta hasil kerja perusahaan pada masa lalu. 

Oleh karena itu, perlu adanya metode dan teknik analisis laporan 

keuangan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos 

yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-

perubahan dari masing-masing pos-pos tersebut bila diperbandingkan 
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dengan laporan beberapa priode untuk suatu perusahaan tertentu atau 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan. 

Menurut Munawir (2003; 36), terdapat dua macam teknik analisis, 

yaitu: analisis horizontal dan analisis vertical. 

1) Analisis horizontal 

Adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. 

2) Analisis vertikal 

Adalah analisis hanya meliputi satu periode atau satu saat aja, 

yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos 

yang lainya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan 

diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi saat itu saja. 

b. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemajuan, 

kemunduran serta kegagalan perusahaan terutama yang menyangkut 

bidang keuangan.  

Rahardjo (2001; 86) menjelaskan bahwa sesuatu yang paling 

menarik bagi para pemakai atas prakiraan laporan keuangan mendatang 

adalah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Masalahnya adalah 

keuntungan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu kita 

harus mempunyai berbagai alat analisis untuk membantu 
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menginterpretasikan hubungan-hubungan antar faktor kunci dan 

kecenderungan yang ada, yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan atas potensi keberhasilan dimasa datang. Tanpa adanya 

analisis laporan keuangan, maka hubungan antar faktor kunci dan 

kecenderungan yang ada tidak akan terungkap dan dapat diketahui.  

Sedangkan Menurut Simamora (2002; 382) bahwa laporan 

keuangan didasarkan pada informasi akuntansi historis, yang 

merefleksikan transaksi dan kejadian lainnya yang telah mempengaruhi 

perusahaan. Analisis laporan keuangan (financial statement analisis) 

terdiri atas semua teknik yang dipakai oleh para pemakai laporan 

keuangan untuk memperlihatkan hubungan dalam laporan keuangan. 

c. Macam dan Penerapan Analisis Laporan Keuangan 

Dalam rangka melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dengan menggunakan input laporan keuangan, dapat 

dilakukan dengan berbagai macam metode analisis, dari yang tradisional 

hingga yang modern. Metode analisis laporan keuangan yang dapat 

digunakan saat ini, antara lain: analisis laporan keuangan, analisis rasio 

keungan yang dimodifikasi, analisis nilai tambah pasar (market value 

added/MVA), analisis Capital Asset, Management, Equity, and Liquidity, 

(CAMEL) and Balanced, Scorecard (BSC). 

Dengan bervariasinya metode analisis laporan keuangan ini, suatu 

perusahaan dapat memilih sesuatu atau beberapa analisis yang sesuai 

dengan kondisi perusahaan. Hal ini disebabkan karena tidak semua 
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analisis laporan keuangan dapat diterapkan untuk semua perusahaan, 

karena masing-masing metode analisis masyarakat kondisi tertentu. 

Misalnya, antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, metode 

laporan keungan yang digunakan mungkin berbeda, begitu juga antara 

perusahaan yang sahamnya sudah tercatat dibursa efek (go public) 

dengan yang belum, maka metode analisis laporan keuangan yang 

digunakan mungkin berbeda. 

Hingga saat ini metode analisis laporan yang paling banyak 

digunakan di Indonesia dalah analisis rasio keungan. Hal ini dapat dilihat 

dari penggunaan Indonesian Capital Market Directory, yang semakin 

luas sebagai dasar untuk melihat kinerja keuangan perusahaan-

perusahaan yang tercatat disuatu angka rasio, yaitu suatu besaran yang 

merupakan perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu dalam 

laporan keungan dengan nilai rekening yang lainnya. (Warsono; 22-23). 

d. Penggunaan Analisis Rasio Keuangan 

Dalam penerapannya, analisis rasio keuangan ini sebaiknya 

digunakan secara bersama-sama, karena masing-masing kriteria rasio ini, 

keuangan ini mempunyai sasaran yang berbeda. Disamping itu, ada 

kemungkinan bahwa diantara dua atau lebih hasil analisis rasionya 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda, misalnya antara likuiditas 

dengan profitabilitas, mungkin saja dapat menghasilkan kesimpulan 

kinerja yang berbeda. Dengan kesimpulan kinerja yang berbeda antara 

suatu kriteria rasio keuangan tertentu dengan yang lainnya akan 
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membawa implikasi tertentu dalam pengambilan keputusan keuangan. 

Implikasi atas fenomena ini dalam pengambilan keputusan keuangan 

selanjutnya berupa prioritas kondisi keuangan seperti apa yang 

diinginkan oleh perusahaan. Biasanya setia pengguna hasil analisis rasio 

keungan berkepentingan hanya terhadap aspek atau rasio tertentu saja, 

bergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. 

e. Analisis Rasio Keuangan dan Kinerja Perusahaan 

Adapun pengertian analisis ratio menurut Munawir (2000; 37) 

adalah suatu analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca dan laporan rugi laba, babik secara individu maupun secara 

kombinasi keduanya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

penimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 

Dengan penggunaan alat berupa rasio akan dapat dijelaskan atau 

diberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Angka rasio dari industri dapat dipakai sebagai standar rasio karena 

standar industri ini merupakan hasil rata-rata dari beberapa perusahaan 

sejenis, Tetapi penentuan standar rasio sebagai pembanding tidak dapat 

digunakan sebagai ukuran yang pasti karena kondisi keuangan setiap 

perusahaan berbeda-beda. 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual 

yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu, 
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untuk menilai kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan analisis dampak 

keuangan kumulatif dan ekonomi secara terus-menerus oleh manajemen. 

Oleh karena itu, untuk menilai kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan 

analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan, dan 

mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. 

Tidak ada rasio untuk menilai kinerja perusahaan yang dapat 

memberi jawaban mutlak. Setiap pandangan yang diperoleh bersifat 

relatif, karena kondisi dan operasi perusahaan keperusahaan yang lain 

dan dari industri ke industi yang lain. Perbandingan dan standar 

berdasarkan kinerja masa lalu merupakan hal yang sulit dalam 

perusahaan yang sangat besar, multi usaha dan konglomerat, dimana 

informasi spesifik menurut setiap lini usaha biasanya terbatas. 

Terdapat banyak individu dan kelompok yang berbeda yang 

berkepentingan atas keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan 

tertentu. Beberapa kelompok paling utama adalah: 

 Pemilik (investor) 

 Manajer 

 Pemberi Pinjaman/Kreditor 

 Karyawan 

 Organisasi Pekerja 

 Agen Pemerintah 

 Masyarakat Umum (Publik) 
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Pandangan kelompok-kelompok ini terhadap hasil dan kinerja 

perusahan sangatlah berbeda. Mereka seringkali menggunakan data 

selain data keuangan dan ekonomi, untuk memasukan nilai-nilai yang 

lebih luas dan tak berwujud dalam penilaian mereka (Helfert; 68). Pada 

umumnya tujuan setiap penganalisis adalah untuk mengetahui tingkat 

rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Riyanto (2004; 331), angka-angka rasio itu pada dasarnya 

juga dapat digolongkan menjadi: 

 Ratio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur 

likuiditas perusahaan (Rasio ini terdiri dari current ratio acid test 

ratio). 

 Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang penyusunannya dimaksudkan 

untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Rasio ini terdiri dari debt to total assets ratio, net worth to 

debt ratio dan sebagainya.  

 Rasio Aktivitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

seberapa besar aktivitas perusahaan dalam menggunakan dan 

mengelola sumber dananya. Termasuk dalam rasio ini yaitu inventory 

turn over overage collection period dan sebagainya. 

 Rasio Profitabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir 

dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang termasuk 
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dalam kelompok ini yaitu rasio profit margin or sales, retrun on total-

total assets, retrun on net worth dan sebagainya. 

Menurut Leopald A. Bernsen dalam bukunya Financial Statement 

Analisys Theory, Application and Interpretion, angka-angka rasio dapat 

dikategorikan menjadi (Munawir, 2000; 70): 

 Rasio-rasio untuk menilai likuiditas (short-term liquidity ratios), 

misalnya curren ratio, acid test ratio, account receivable turnover, 

inventory turnover. 

 Rasio- rasio menilai struktur modal dan solvabilitas (capital and long 

term solvency ratios), misalnya rasio antara modal sendiri dengan total 

hutang, rasio antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang, 

rasio antara modal sendiri dengan aset tetap. 

 Return on investment ratio, misalnya return on total assets 

(rentabilitas usaha) dan rentabilitas modal sendiri (return on equity 

capital). 

 Rasio-rasio untuk menilai hasil operasi (operation performance 

ration) antar lain grass margin ratio, net profit ratio. 

 Rasio-rasio untuk menilai penggunaan aset (assets utilisation ratios) 

yaitu rasio-rasio (perkembangan) antar penjualan dengan kas, 

persediaan, modal kerja, aset tetap dan aset-aset lainnya. 

Menurut Munawir (2000; 69) angka rasio berdasarkan sumber 

datanya dapat dibedakan menjadi: 
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 Rasio-rasio Neraca (Balance Sheet Ratios), ialah rasio-rasio yang 

disusun dari semua data yang diambil atau bersumber dari neraca 

misalnya current ratio, acid test ratio, current assets to total ratio, 

current liabilities to total assets ratio. 

 Rasio-rasio Laporan Laba Rugi (income statement ratios) adalah 

rasio-rasio yang disusun dari data-data yang berasl dari laporan laba 

rugi, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating 

ratios. 

 Rasio-rasio Antara Laporan (inter statement ratios) ialah rasio yang 

disusun dari data-data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang 

berasal dari laporan laba rugi misalnya assets trun offer, infentory turn 

over, receivable turn over, sales to inventory, sales to fixed assets. 

Menurut Syamsudin (2004; 40), digolongkan sebagai berikut: 

 Liquidity dan activity ratio 

 Debt  ratio  

 Profitability ratio 

Menurut Syafarudin Alwi (1994; 109-110) rasio keuangan 

umumnya diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 

 Rasio Likuiditas (liquidity ratio) 

 Rasio Leverage (Rasio solfabilitas) 

 Rasio Aktivitas (activity ratio) 

 Rasio Keuntungan (profitabilitas ratio) 
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Dengan penggolongan rasio keuangan dari berbagai penulis, pada 

dasarnya terdapat tiga rasio yang penting, yaitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo. Rasio aktivitas mengukur sampai sejauh mana efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan sumber-sumber data yang memiliki perusahaan. 

Dan rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. 

1) Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampun 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

jatuh tempo. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan adalah sebagai berikut: 

a) Current Ratio. Tingkat Curren Ratio atau rasio lancar dapat 

ditentukan dengan membandingkan antara Current Asset (Aset 

Lancar) dengan Current Liabilities (Hutang Lancar) (Syamsuddin 

1994; 44). 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebab rasio ini 

menunjukan seberapa jauh tuntutan kewajiban jangka pendeknya 

dapat dipenuhi oleh aset yang diperkirakan akan menjadi uang 

tunai pada saat tempo hutang. Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: Rasio lancar=
Aset lancar

Hutang Lancar
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Tidak ada suatu ketentuan mutlak tentang beberapa tingkat 

Current Ratio yang dianggap baik atau yang harus dipertahankan 

oleh perusahaan karena tergantung pada jenis usaha masing-masing 

perusahaan sebagai pedoman, tingkat Current Ratio berarti 

semakin tinggi nilai Current Ratio. 

b) Acid Test Ratio. Acid Test Ratio adalah perbandingan antara atktiva 

lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. 

Rasio Cepat=
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

Hutang lancar
 

Dengan tingkat memperhitungkan persediaan. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan yang sesungguhnya untuk memenuhi 

hutang-hutang tepat pada umumnya. 

Rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban lancarnya 

dengan aset yang lebih likuid. Acid Tets Ratio 1,00 pada umumnya 

sudah dianggap baik, tetapi seperti hanya dengan Current Ratio, 

berapa besar Acid Tets Ratio yang seharusnya, sangat tergantung 

pada jenis usaha dari masing-masing perusahaan (Syamsuddin 

1994; 45). 

2) Rasio Leverage 

Rasio Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibelanjai dengan hutang. Perusahan yang mempunyai 

Rasio Leverage rendah mempunyai resiko kerugian rendah apabila 

kondisi perekonomian memburuk, tetapi juga mempunyai keuntungan 
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yang rendah apabila perekonomian membaik. Perusahaan yang tidak 

mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. 

a) Debt Ratio. Debt Ratio Menunjukan berapa banyak dari total aset 

yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan hutang. 

Debt Ratio =
Total  Hutang

Total Aset
 

b) Time Interest Earned Ratio. Rasio yang mengukur kemampuan 

membayar hutang dengan laba sebelum bunga dan pajak. Rasio 

yang tinggi menunjukan situasi yang aman meskipun barangkali 

juga menunjukan rendahnya penggunaan hutang. Sebaiknya rasio 

yang rendah memerlukan banyak perhatian dari pihak manajemen. 

Rasio sebagai berikut: 

Time Interest Earned Ratio= 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 x 1 kali 

3) Rasio Aktivitas (activity ratio) 

Rasio aktivitas mengukur seberapa besar tingkat keefektifan 

perusahaan dalam memanfaatkan sumberdayanya. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dari aset lancar yang 

keseluruhannya melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan 

investasi pada berbagai jenis aset. Ukuran-ukuran yang bisa 

digunakan dalam analisis rasio aktivitas antara lain: 

a) Total assets Turnover atau Perputaran Total Aset. Perputaran total 

aset adalah rasio yang membandingkan antara penjualan dan total 

aset. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar 
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kemampuan yang diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Perputaran Aset=
Penjualan 

Total Aset
 x 1 kali 

Semakin tinggi perputaran total aset berarti semakin efisien 

penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Perputaran ini 

penting bagi kreditur dan pemilik perusahaan, tetpi lebih penting 

lagi bagi manajemen perusahaan karena hal ini menunjukan 

efisiensi, tidaknya seluruh aset didalam perusahaan. 

b) Account Receivable Turnover atau Perputaran Piutang. Perputaran 

piutang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam 

dalam piutang perusahaan berputar daam setahun. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Perputaran Piutang=
Penjualan Kredit Per tahun

Rata−rata Piutang
 

Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam mengelola 

piutangnya. 

c) Inventory Turnover atau Perputaran Persediaan. Perputaran 

persediaan digunakan untuk mengukur beberapa kali perputaran 

dana yang tertanam dalam persediaan selama satu tahun sehingga 

dapat diketahui tingkat likuiditas dan persediaan. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Perputaran persediaan =
HPP

Persediaan Rata−rata
 x 1 kali 
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Semakin cepat persediaan dijual, semakin cepat pula perusahaan 

memutar investasinya dalam persediaan kedalam kas (Nogi S. dan 

Tangkilisan;249) 

d) Periode Pengumpulan Piutang. Periode pengumpulan piutang 

adalah rata-rata harian yang diperlukan untuk mengubah piutang 

menjadi kas. Rasio ini menunjukan beberapa waktu yang di 

perlukan sejak perusahaan melakukan penjualan sampai dengan 

menerima pembayaran tunai (kas) 

Periode Pengumpulan Piutang=
360

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

Semakin kecil rasio ini semakin efisien perusahaan mengelola 

piutangnya. Apabila periode pengumpulan piutang terlalu tinggi 

maka berarti bahwa kebijakan kredit terlalu bebas akibatnya akan 

timbul Debt dan investasi dalam piutang menjadi terlalu besar dan 

akibatnya keuntungan akan menurun. Sebaliknya, apabila periode 

pengumpulan piutang terlalu pendek berarti kebijkan kredit terlalu 

ketat dari besar kemungkinan perusahaan akan kehilngan untuk 

memperoleh keuntungan untuk standar kredit perlu diperlonggar. 

e) Perputaran Aset Tetap. Perputaran aset tetap merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan aset tetap (bersih) yang 

mengukur perputaran aset tetap 

Perputaran Aset Tetap=
Penjualan

Aset Tetap
 x 1 kali 

Perputaran aset tetap ini berusaha mengungkap banyaknya kegiatan 

yang diperoleh perusahaan dari investasinya dalam aset tetap yaitu 
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barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dan akan dimiliki 

selama 12 tahun. 

4) Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Profitabilitas perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut, dengan 

demikian rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu. 

Beberapa perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Net Profit Margin atau Laba Penjualan. Laba atas penjualan 

menunjukan berapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh dari 

hasil penjualan bersih dalam periode tertentu. Dalam hal ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

Laba atau Penjualan=
Laba Bersih setelah pajak

Penjualan
 x 100% 

b) Return On Invesment atau Laba atas Total Aset. Laba atas total aset 

menunjukan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dasarnya yang tertanam dalam keseluruhan aset laba atas total aset 

menunjukan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dananya tertanam dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan 

keuntungan bersih. Rasio dirumuskan sebagai berikut: 

Laba atas  Total Aset=
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 x 100% 

c) Return on Equity atau Laba atas Modal. Laba atas modal 

merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 

modal. Rasio ini dapat dirumuskan sebagi berikut: 
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Laba atas Modal=
Laba Bersih Setelah Pajak

Modal
 x 100% 

Laba atas modal merupakan pengukuran dari laba yang diperoleh 

pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. 

Operating Margin=
Laba Usaha

Penjualan
 

d) Gross Profit Margin. Perlu diperhatikan bahwa Gross Profit 

margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan meningkat 

maka gross profit margin akan perlu diperhatikan bahwa gross 

profit margin sangat di pengaruhi oleh harga pokok penjualan 

meningkat maka gross profit margin akan menurun begitu 

sebaliknya. Data gross profit margin akan dapat meberikan 

infornasi tentang kecenderungan gross profit margin yang 

diperoleh. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

Gross Profit Margin=
Penjualan−HPP

Penjualan
 




