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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan penelitian terdahulu

Menurut Orniati (2009) dalam penelitihanya yang berjudul Laporan 

Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Wira Jatim Group 

Pabrik Es Betek Malang menunjukkan rasio pertumbuhan penjualan mengalami 

penurunan tahun 2005-2007, yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan penjualan atas produknya mengalami penurunan antara satu periode 

dengan periode lainnya, disisi lain rasio pertumbuhan laba bersih tahun berjalan 

2005-2007 terus mengalami kenaikan dalam jumlah relatif beasr. 

Menurut Aganta, santa (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

analisis rasio keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan 

properti yang listing di bei, Net Profit Margin berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. NPM dalam katagori rasiio profitabilias, dimana NPM akan menyebabkan 

kenaikan laba perusahaan. Dengan demikian apabila terjadi perubahahan pada 

laba perusahaan, maka perubahan tersebut dipengaruhi oleh laba setelah pajak, 

NPM merupakan komponen dari ROA. ROA memperhitungkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan suatu laba dari penggunaan aset yang dimiliki 

perusahaan terlepas dari pendanaan yang dipakai. 

Penelitihan yang dilakukan Maith (2013), yang berjudul analisis 

laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. Menyimpulkan bahwa pada rasio likuiditas, aktivitas, dan 
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profitabilitas perusahaan dalam keadaan baik, sedangkan rasio solvabilitas 

perusahaan berada dalam posisi insolvabel. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan  

Pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Kinerja keuangan perusahaan tercermin dalam 

laporan keuangannya, yang berisikan data-data keuangan. Data keuangan tersebut 

merupakan berasal dari aktivitas – aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif. Kinerja keuangan dapat 

diukur dengan cara menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. 

Menurut Dessler (2010:356) definisi manajemen kinerja adalah 

sebagai proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penelilaian kinerja, dan 

mengembangkan ke dalam sistem tunggal bersama, yang tujuannya adalah 

memastikan bahwa kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. 

2. Tujuan Kinerja 

Dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

memiliki tujuan yang sangat penting bagi perusahaan karena hasil pengukuran 

tersebut dapat mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 

stabilitas usaha (Munawir, 2000 : 32), yang dapat digunakan oleh pihak manager 

untuk menilai apakah tujuan perusahaan tersebut telah tercapai dan sekaligus 

dapat sebagai dasar untuk merencanakan strategi perusahaan selanjutnya. 
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3. Jenis Pengukuran Kinerja Keuangan  

(Hariyadi 2013: 10) Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode analisis laporan keuangan yang dapat digunakan saat ini antara lain: 

analisis rasio keuangan, analisis rasio keuangan yang di modifikasi, analisis nilai 

tambah pasar (MVA), analisis nilai tambah ekonomi (EVA), analisis capital, 

asset, managemenet, equity and liquidity (camel), dan BSC. 

Dengan bervariasinya metode analisis laporan keuangan ini, suatu 

perusahaan dapat memilih salah satu atau beberapa analisis yang sesuai dengan 

kondisi perusahaanya. Hal ini di sebabkan karena tidak semua analisis laporan 

keuangan dapat diterapkan untuk semua analisis masyarakat kondisi tertentu. 

Misalnya antara perusahaan besar dan perusahaan kecil metode laporan keuangan 

yang digunakan mungkin berbeda, begitu juga antara perusahaan yang sahamnya 

sudah tercatat di bursa efek (go public) dengan yang belum maka metode analisis 

laporan keuangan yang digunakan mungkin berbeda. 

Menurut (kinayungan 2007) ada 4 metode yang digunakan dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan selama ini, antara lain : 

1. Metode Rasio Keuangan, merupakan alat yang digunakan untuk menilai 

kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan yaitu: Likuiditas 

Ratio, Leverage Ratio, Probabilitas Ratio, dan Activity Ratio. 

2. Metode Balanced Scorecard (BSC), merupakan alat untuk mengukur kinerja 

perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor keuangan dan non 

keuangan dari suatu perusahaan. Mempertimbangkan 4 aspek atau prospektif 
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yakni prospektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan proses 

belajar dan berkembang. 

3. Metode Radar, merupakan alat untuk menilai kinerja pada perusahaan yang 

merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. 

Rasio Radar mengelompokkan rasionya menjadi 5 kelompok besar yaitu 

Rasio Profitabilitas, Produktifitas, Utilitas Aktiva, Stabilitas dan Rasio 

Pertumbuhan. 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi, analisis laporan 

keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan 

adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya. Analisis dan interprestasi dari macam-macam dapat 

memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009; 74), pada dasarnya analisis rasio 

dapat dikelompokkan ke dalam lima macam katagori, yaitu: 

1. Rasio likuiditas  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancar. 

Dua rasio likuiditas yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat. 

Berikut perhitungan: 

      Aset Lancar 

Rasio Lancar =       x 100% 

     Hutang Lancar 
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     Aset Lancar – Persediaan  

Rasio Cepat =       x 100% 

   Hutang Lancar 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan aset dengan 

melihat tingkat aktivitas aset. Ada empat rasio aktivitas yaitu: (1) Rata-rata umur 

piutang, (2) Perputaran persediaan, (3) Perputaran aktiva tetap, dan (4) perputaran 

total aktiva berikut perhitungan: 

   Harga Pokok Penjualan 

Perputaran Persediaan =            x 1 

Persedian  

 

Penjualan 

Perputaran Aktiva Tetap =    x 1 

Aset Tetap 

 

     Piutang  

Rata-Rata Umur Piutang =          x 1 

Penjualan 

 

     Penjualan  

Perputara Total Aktiva =   x 1 

Total Aset 

3. Rasio Solvabilitas  

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung: 

              Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset =         x 100% 

              Total Aset 

4. Rasio Profitabilitas  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang 
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sering dibicarakan yaitu: Profit margin, Return on total asset (ROA), dan Return 

on Equity (ROE). Berikut perhitungan: 

   Laba Bersih 

Profit Margin =       x 100% 

Penjualan  

 

 

 

  Laba Bersih  

ROA =   x 100% 

Total Aset 

Laba Bersih 

ROE =   x 100%  

Modal Saham 

 

4. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut Hanafi (2009 :49) menyatakan bahwa 

salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti 

informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas 

manajemen dan lainnya. Ada tiga laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan, 

(1) Neraca, (2) Laporan Laba-Rugi, (3) Laporan Arus Kas. Laporan keuangan 

diperlukan karena dapat memberikan informasi yang menjadi input untuk 

pengambilan keputusan.  

Harahap (2013:105) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu 

atau jangka waktu tertentu. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media 

yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu 

perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi 

analis sebagai alat pengambilan keputusan. Laporan keuangan menggambarkan 
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posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus 

dana perusahaan dalam periode tertentu. 

5. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:67), laporan keuangan memiliki komponen 

sebagai berikut: 

A. Neraca 

Merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), 

kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. 

Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa jumlah harta, kewajiban, dan 

modal suatu perusahaan. Adapun informasi yang disajikan dalam neraca adalah 

sebagai berikut: 1. Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki, 2. Jumlah 

rupiah masing-masing jenis aktiva, 3. Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability), 

4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang, 5. Jenis-jenis modal 

(equity), 6. Serta jumlah rupiah masing-masing jenis modal. 

B. Laporan Laba Rugi 

Menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode 

tertentu.Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau 

periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (Penjualan) dan 

biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, Perusahaan dalam 

keadaan laba atau rugi. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam 

laporan laba rugi meliputi: 1. Jenis-jenis pendapatan (penjualan) yang diperoleh 

dalam suatu periode, 2. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, 3. 

Jumlah keseluruhan pendapatan, 4. Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu 
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periode, 5. Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan dan 

jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, 6. Hasil usaha yang diperoleh dengan 

mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi. 

C. Laporan Perubahan Modal 

Merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki 

perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan modal 

serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan 

perubahan modal meliputi : 

1.Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini,  

2.Jumlah rupiah tiap jenis modal,  

3.Jumlah rupiah modal yang berubah,  

4.Sebab-sebab berubahnya modal,  

5.Jumlah rupiah modal sesudah perubahan. 

D. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan 

yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang 

dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab 

penyebabnya. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan menjadi jelas akan 

data yang disajikan. 

E. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar 

diperusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. 

Sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
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perusahaan. Baik arus kas masuk maupun kas keluar dibuat untuk periode 

tertentu. 

6. Karakteristik Laporan Keuangan  

Menurut SAK (2009: 16), Dalam hampir semua kondisi, entitas 

mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK 

terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk yaitu : 

1. Memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 

2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi. dan Kesalahan. 

PSAK 25 (revisi 2009) mengatur hirarki panduan otoritatif yang 

dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara 

khusus mengatur suatu  pos tertentu. 

2. Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan mudah dipahami. 

3. Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan 

khusus dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk 

memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu 

terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 

7. Tujuan Laporan Keuangan  

Hanafi (2009: 31) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai 

lainnya sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan investasi. 

Laporan keuangan juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai 
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eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan 

kas dari bunga dan dari penjualan atau utang pinjaman. Serta memberikan 

informasi kepada investor, kreditur dan pemakai lainnya untuk memperkirakan 

jumlah waktu, dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan. 

Tujuan laporan keuangan menurut SAK (5) yang dikutip oleh Harahap 

(2013:134) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi 

kewajiban, dan modal sendiri dari suatu perusahaan dan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

8. Analisis Laporan Keuangan  

Harahap (2013:190) menyatakan analisis laporan keuangan adalah 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi yang 

diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi dan sisi lain, memperdalam 
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informasi dan data yang ada dalam laporan keuangan konvensional, sehingga 

bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Di sisi lain kegiatan analisis keuangan berfungsi untuk 

mengkonversikan data dari laporan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi 

yang berguna, lebih mendalam, lebih tajam, dengan teknik tertentu. Analisis 

laporan keuangan ini memaksimalkan informasi yang masih relatif sedikit 

menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan keuangan 

akan dapat membongkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan. 

9. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2013: 195) mengemukakan tujuan analisis laporan keuangan 

sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada laporan 

yang ada dalam laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dari suatu 

laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui masalah yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen internal 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan. 
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6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain : 

a) Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

c) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu : 

a. Posisi keuangan (aset, neraca, modal). 

b. Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya). 

c. Likuiditas. 

d. Solvabilitas. 

e. Aktivitas. 

f. Rentabilitas dan profitabilitas. Indikator pasar modal. 

d) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 

 Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

 Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar 

ideal. 

 Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 
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 Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

C. Pengertian Analisis Rasio 

Menurut Sudana (2009:23), rasio keuangan merupakan hubungan 

antara item-item yang ada didalam laporan keuangan yaitu neraca dan laporan 

laba-rugi. 

Analisis rasio menurut Hanafi (2009 : 89), menyatakan bahwa analisis 

rasio merupakan cara menyajikan informasi dari laporan keuangan. Analisis ini 

disusun dengan menggabungkan angka-angka dalam dan antara neraca dan 

laporan laba-rugi. 

Harahap (2013:297), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari 

hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Berdasarkan tujuan penganalisanya, analisis rasio dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Sudana (2009:24), rasio likuiditas merupakan alat untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

pendeknya. Rasio ini terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. 

Rasio lancar 

Rasio ini merupakan suatu ukuran perusahaan dalam memenuhi suatu kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. 
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      Aset lancar 

Rasio Lancar =       x 100% 

     Hutang lancar 

 

     Aset lancar – persediaan  

Rasio Cepat =       x 100% 

   Hutang lancer 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu 

menutupi kewajiban lancar. Persediaan biasanya dianggap aset yang tidak likuid 

maka dikeluarkan dari aktiva lancar untuk menghitung rasio cepat. 

2. Rasio Aktifitas 

Menurut Sudana (2009:24), rasio ini digunakan untuk mengukur 

aktifitas dan efesiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya. 

Perputaran aktiva, umur piutang, dan perputaran total aktiva. 

 

Penjualan 

Perputaran Aktiva Tetap =    x 1 

Aset Tetap 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. 

 

Piutang  

Rata-rata Umur Piutang =          x 1 

Penjualan 

 

Rata-rata umur piutang digunakan untuk melihat berapa lama merubah piutang 

menjadi kas. 
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     Penjualan  

Perputara Total Aktiva =   x 1 

Total asset 

Rasio ini menghitung efektifitas penggunaan aktiva.Semakin tinggi rasio berarti 

menunjukkan kondisi yang baik, sedangkan semakin rendah menunjukkan kondisi 

yang kurang baik, dan manajemen harus mengevaluasi strategi, pemasaran, 

investasinya. 

3. Rasio Solvabilitas 

Menurut Hanafi (2009:79), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel 

merupakan perusahaan yang total hutangnya lebih besar dari total asetnya.  

                    Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset =         x 100% 

              Total Aset 

 

4. Rasio Profitabilitas 

Menurut Hanafi (2009:79), rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

aset, modal saham. Ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu: profit margin, 

return on total aset (ROA), dan return on equity (ROE). 

   Laba Bersih 

Profit Margin =       x 100% 

Penjualan  

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

  Laba Bersih  

ROA =   x 100% 

Total Aset 
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ROA ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu 

Laba Bersih 

ROE =   x 100%  

Modal Saham 

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham tertentu. 

 


