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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Natan, (2010) meneliti tentang Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai 

Kinerja PT Astra International Tbk. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

secara umum PT Astra International Tbk memiliki rasio yang baik, tetapi dilihat 

dari perbandingan laba bersih di tahun 2009 mengalami penurunan yang 

diakibatkan adanya krisis finansial. Menurut penulis penurunan laba bersih ini 

mungkin dapat diminimalisasi dan jika bisa diatasi dengan lebih meningkatkan 

penjualan ekspor, menerapkan efisiensi biaya misalnya dengan menggunakan 

produk dalam negeri semaksimal mungkin, pengurangan biaya operasi yang 

bersifat non-esensial. Selain itu perusahaan juga perlu membatasi pengeluaran 

barang modal dan melakukan pelepasan aset dari usaha yang bukan merupakan 

usaha inti perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk meningkatkan 

kinerja keuangannya. 

Wahyudi, (2012) meneliti tentang Analisis Laporan Keuangan untuk 

Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Unilever Indonesia. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan rasio likuiditas dengan menggunakan rasio lancar dan rasio 

kas dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dikarenakan nilai rata-rata rasio 

lancar selama kurun waktu 4 tahun terakhir berturut-turut sudah mencapai tingkat 

rasio 100%, sedangkan pada rasio cash, PT Unilever Indonesia memiliki kriteria 

kas yang menguntungkan karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada 

rasio aktivitas PT Unilever Indonesia pada rasio inventory turn over dianggap 



7 
 

kurang baik, hal itu dikarenakan selama kurun waktu empat tahun terjadi 

penurunan nilai rasio yang signifikan. Ditinjau juga dari rasio total asset turnover 

PT Unilever Indonesia dapat dikategorikan sudah cukup baik, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil perhitungan Total Asset Turnover yang antara kenaikan dan 

penurunannya seimbang. Pada rasio solvabilitas PT Unilever Indonesia 

dikategorikan cukup baik juga karena pada kurun waktu empat tahun dari hasil 

perhitungan rasio hanya terjadi satu kali penurunan yaitu pada tahun 2009 sebesar 

2%. Ini artinya rasio Total Hutang terhadap Total aset pada setuap tahunnya 

cenderung mengalami kenaikan. Pada rasio profitabilitas juga dikategorikan baik 

karena pada kurum empat tahun hanya terjadi satu kali penurunan pada tahun 

2008 untuk rasio profit margin, dan kenaikan tertinggi tahun 2009 sebesar 2%. 

Sama halnya dengan pengukuran ROA dan ROE yang juga dikategorikan cukup 

baik dari hasil penghitungan rasio PT Unilever Indonesia. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah analisis yang 

digunakan sama – sama menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui 

efisiensi kinerja perusahaan yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian di atas adalah objek penelitiannya. 

B. Kajian pustaka 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis 

laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata analisis didefinisikan sebagai berikut : "Penguraian suatu pokok atas 
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berbagai-bagainya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti 

keseluruhan". 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap  laporan keuangannya. Menurut 

Hanafi & Halim (2003:5) analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada 

dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat 

risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Munawir 

(2002:31) data keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data tersebut di perbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan dianalisa 

lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang 

diambil. 

Menurut pengertian tersebut, analisis laporan keuangan tidak lain 

merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-

unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti para 

analis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup tentang 

unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Agar dapat menganalisis laporan 

keuangan apotik, selain harus memahami betul kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan, analisis juga harus mampu mengaplikasikan berbagai 

teknik/alat analisis laporan keuangan, disamping juga tidak boleh lepas dari 
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berbagai macam pertimbangan.Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam 

analisis laporan keuangan yaitu : 

a. Dalam analisis, analis juga harus mengidentifikasi adanya tren-tren 

tertentu dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan lima atau 

enam tahun barangkali bisa digunakan untuk melihat munculnya tren 

b. Angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu 

diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya 

angka yang dicapai perusahaan. 

c. Dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan 

dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pernyataan-pernyataaan yang 

melengkapi laporan keuangan, seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi 

rencana ekspansi atau restrukturisasi merupakan bagian integral yang 

harus dimasukkan dalam analisis. 

d. Analisis barangkali akan membutuhkan informasi lain. Kadangkala semua 

informasi yang diperlukan bisa diperoleh melalui analisis mendalam 

laporan keuangan. Kadangkala informasi tambahan di luar laporan 

keuangan diperlukan. Informasi tambahan ini bisa memberikan analisis 

yang lebih tajam lagi. Sebagai contoh, analisis penurunan penjualan bila 

disertai dengan analisis perkembangan market share akan memberi 

pandangan baru kenapa penjualan bisa menurun. 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasan berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh 
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ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi pertama dan terutama dari 

analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversikan data menjadi informasi. 

Tujuan pokok analisis laporan keuangan adalah untuk memprediksi kinerja 

dimasa yang akan datang. Walaupun laporan keuangan pokok adalah historis 

sifatnya, namun biasanya laporan ini memberikan indikator-indikator bagaimana 

sebuah perusahaan kemungkinan berkiprah dalam periode-periode berikutnya. 

Kendatipun begitu indikator-indikator ini mungkin saja tidak langsung terbukti, 

dan pemakai yang berkepentingan perlu menganilisis laporan secara cermat guna 

memperoleh informasi tertentu yang sesuai dengan tujuan-tujuan mereka. 

Menurut Prastowo (2005:40) Analisis laporan keuangan dilakukan untuk 

mencapai beberapa tujuan. Misalnya, digunakan sebagai alat screening awal 

dalam memilih alternatif investasi atau merger; sebagai alat forecasting mengenai 

kondisi dan kinerja keuangan dimasa datang; sebagai proses diagnosos terhadap 

masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai alat 

evaluasi terhadap manejemen. 

Menurut Simamora (2005:18) teknik-teknik analisis laporan keuangan 

ditujukan untuk memperlihatkan hubungan-hubungan dan perubahan-perubahan. 

Terdapat tiga teknik analisis yang lazim dipakai: 

a. Analisis horisontal adalah teknik yang dipakai untuk mengevaluasi 

serangkaian data laporan keuangan selama periode tertentu 
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b. Analisis vertikal adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi 

data laporan keuangan yang mengambarkan setiap pos-pos dalam 

laporan keuangan dari segi persentase jumlahnya 

c. Analisis rasio adalah mengambarkanhubungan diantara pos-pos yang 

terseleksi dari data laporan keuangan 

Analisis horisontal ini dipakai terutama dalam perbandingan-perbandingan 

intra perusahaan. Terdapat dua hal pokok dalam laporan keuangan terbitan yang 

mempermudah jenis perbandingan ini. Pertama, setiap laporan disajikan 

berdasarkan komparasi minimal dua tahun. Kedua, rangkuman data keuangan 

yang terpilih disajikan untuk 5 atau 10 tahun lebih. Analisis vertikal dipakai 

dalam perbandingan antar perusahaan maupun intra perusahaan. Analisis rasio 

digunakan dalam ketiga jenis perbandingan diatas. 

Analisis horisontal disebut juga analisis tren, merupakan suatu teknik 

untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode tertentu. 

Analisis horisontal melakukan penelitian perubahan persentase dalam laporan-

laporan keuangan komparatif. Dibutuhkan dia langkah dalam analisis horisontal: 

a. Menghitung jumlah rupiah perubahan dari periode dasar ke periode 

terakhir 

b. Membagi jumlah rupiah perubahan dengan jumlah periode dasar. 

Dalam anilisis horisontal, perubahan hasil kegiatan perusahaan dan posisi 

keuangan dalam jangka waktu tertentu dinyatakan dalam persentase ataupun 

jumlah (rupiah). 
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Analisis vertikal merupakan sebuah teknik untuk mengevaluasi data 

laporan keuangan yang menunjukkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan dari 

segi persentase dan jumlah rupiah. Pada saat analisis vertikal dipakai untuk 

perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode, tren atau perubahan 

hubungan diantara pos-pos lebih mudah teridentifikasikan. Laporan keuangan 

yang hanya dinyatakan dalam persentase saja disebut laporan ukuran bersama 

(common-size statement). 

Dari semua tujuan tersebut, yang penting dari analisis laporan keuangan 

adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

murni, terkaan dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian 

yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Analisis 

laporan keuangan tidaklah berarti mengurangi kebutuhan akan penggunaan 

berbagai pertimbangan melainkan memberikan dasar yang layak dan sistematis 

dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

    a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio menunjukkan hubungan diantara pos-pos yang terpilih dari 

data laporan keuangan. Rasio memperlihatkan hubungan matematis diantara 

satu kuantitas dan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam 

persentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Rasio merupakan pedoman yang 

berfaedah dalam mengevaluasi pososo dan operasi keuangan perusahaan dan 

mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya 

atau perusahaan-perusahaan lain. 
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Rasio keuangan adalah angka yang dipeoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 

yang relevan dan signifikan. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis 

keuangan.  

Menurut pendapat Harahap (2009:190), “Analisa Laporan Keuangan 

adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain,  baik antara data kuantitatif maupun data 

non kuantitatif. 

Djarwanto Ps (2001:123) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rasio 

dalam analisis laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan 

hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan 

keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. 

Menurut Munawir (2002:37), “Analisis Rasio adalah suatu metode analisa 

untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan 

laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” 

Menurut Sutrisno (2009:215), “untuk keperluan evaluasi perlu 

dihubungkan elemen - elemen yang ada dalam laporan keuangan agar bisa 

diinterpretasikan lebih lanjut. Menghubung-hubungkan elemen-elemen yang 

ada di laporan keuangan ini sering disebut analisis rasio keuangan.” 

Menurut Ridwan (2003:128) analisis rasio adalah suatu metode 

perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status 
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suatu perusahaan. Input dasar untuk analisis rasio adalah laporan laba rugi dan 

neraca pada suatu periode yang akan dievaluasi. 

Terdapat berbagai teknik analisis, termasuk berbagai rasio keuangan, yang 

dapat digunakan untuk melakukan penilai kinerja sebuah perusahaan. Akan 

tetapi, perlu didasari bahwa teknik yang berbeda akan sesuai dengan tujuan 

yang berbeda. Sebelum suatu analisis dilakukan, analis harus mendefinisikan 

secara jelas unsur-unsur yang akan dianalisis. Analisis rasio akan sangat 

membantu di dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan untuk menilai 

apa saja yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

    b. Kegunaan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Warsono (2003:24) kegunaan analisis rasio keuangan dibagi 

menjadi empat diantaranya: 

1) Bagi manajemen perusahaan, hasil analisis rasio keuangan dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi operasi, 

profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan yang 

efektif atas modal, sumber daya lainnya. Dengan dasar inilah pihak 

manajemen dapat membuat suatu keputusan 

2) Pemilik. Dengan melihat hasil analisis rasio keuangan, pemilik 

perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besar profitabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang dari investasi yang mereka tanamkan. 

Mereka biasanya menharap laba atas modal (capital gain) dan deviden 

yang meningkat yang akan membawa pertumbuhan pada nilai ekonomi 

atas investasi mereka. 
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3) Pemberi pinjaman dan kreditor pemberi pinjaman dan kreditor 

perusahaan dapat berasal dari perbankan, para pemegang obligasi, 

maupun pihak lain seperti pemasok. Dengan melihat hasil analisis rasio 

keuangan, mereka dapat mengetahui kemampuan dalam membayar 

bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo, dan ketersediaan nilai 

aset residual tertentu yang memberikan margin perlindungan terhadap 

resiko yang mungkin timbul. 

4) Kelompok lain, seperti pemerintah, tenaga kerja, dan masyarakat. 

Mereka mempunyai tujuan spesifik bagi mereka sendiri. Dengan hasil 

analisis rasio keuangan, mereka dapat mengetahui kemampuan dan 

keandalan perusahaan dalam pembayaran pajak, kemampuan untuk 

membayar upah, stabilitas dalam memenuhi kebutuhan 

ketenagakerjaan, ataupun misalnya kemampuan keuangan untuk 

memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan. Dalam 

manajemen keuangan, hasil analisis rasio keuangan lebih banyak 

ditujukan, terutama bagi pihak manajemen, pemilik perusahaan, dan 

pemberi pinjaman. 

    c. Kelebihan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Metode analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan di 

Indonesia adalah rasio keuangan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

Indonesian Capital Market Directory, yang semakin luas sebagai dasar untuk 

melihat kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal 

di Indonesia. Hasil analisis rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu angka 
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rasio, yaitu suatu besaran yang merupakan perbandingan antara nilai suatu 

rekening tertentu dalam suatu laporan keuangan dengan nilai rekening yang 

lainnya. 

Menurut Harahap (2009:298) analisis rasio keuangan memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: 

1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 

2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3) Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lainnya. 

4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5) Menstandarisasi ukuran perusahaan. 

6) Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan industri lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 

yang akan datang. 

Menurut Warsono (2003:25) ada enam kelemahan penting yang dapat 

ditemukan dari analisis rasio keuangan, yaitu : 

1) Kadang sulit untuk mengidentifikasi kategori industri dengan 

perusahaan berada jika perusahaan beroperasi dalam beberapa bidang 

usaha. 
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2) Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan 

saja dan hanya memberikan panduan umum, karena bukan merupakan 

hasil penelitian ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri maupun 

sample yang cocok dari beberapa perusahaan dalam industri. 

3) Perbedaaan praktik akuntansi pada tiap-tiap perusahaan dapat 

menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung. 

4) Rasio keuangan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

5) Rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma 

yang diinginkan, rata-rata industri hanya memberikan target rasio atau 

norma yang diinginkan. Rata-rata industri hanya memberikan panduan 

atas posisi keuangan perusahaan rata-rata dalam industri 

6) Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan 

operasinya 

    d. Teknik Analisis Rasio Keuangan 

Teknik Analisis Rasio Keuangan menurut Ridwan (2003:134) adalah : 

1) Rasio likuiditas 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial 

jangka pendek. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendek, perusahaan tidak mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh laba atau mengembangkan diri dalam jangka panjang. 

Dalam rasio-rasio likuiditas, analisis dapat menggunakan rasio 

sebagai berikut : 
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a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar 

dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kesanggupan 

membayar hutang jangka pendek. 

Rasio lancar yang tinggi belum tentu baik, karena hal ini 

menunjukkan adanya kelebihan aset lancar dibandingkan 

dengan yang dibutuhkan sekarang. Sedang rasio lancar 

(current ratio) yang harus dipertahankan oleh perusahaan, 

biasanya tingkat rasio ini sangat tergantung pada jenis 

usaha pada masing-masing perusahaan. 

                 
           

                
      

b. Acid Test Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan mengembalikan atau mengangsur hutang tanpa 

persediaan. Disini kenapa persediaan tidak dimasukkan 

dalam aset lancar sedangkan piutang dimasukkan, karena 

piutang lebih likuid dibandingkan persediaan. Maksudnya 

disini adalah untuk menjadi kas piutang hanya satu langkah 

sedangkan persediaan untuk menjadi kas harus melewati 

dua tahapan, pertama penjualan secara tunai dan kedua 

penjualan secara kredit (menjadi piutang) baru menjadi kas. 
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c. Cash Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan mengembalikan atau mengangsur hutang 

dengan menggunakan kas tunai sehingga logikanya lebih 

mampu dan pasti 

              
   

             
      

d. Working Capital Ratio 

Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

mengembalikan atau mengangsur hutang tanpa hutang 

lancarnya. 

       
                         

             
      

2) Rasio Aktivitas 

Mengukur sejauh mana efektivitas dalam menggunakan sumber 

dayanya. Jika perusahaan mempunyai sangat banyak pasiva, beban 

bunga akan sangat tinggi, sehingga labanya menjadi menurun. 

Disisi lain, jika aset sangat rendah, penjualan yang mendatangkan 

laba mungkin menurun. Pada prinsipnya semakin tinggi rasio 

aktivitas, maka semakin efektif perusahaan dalam mendaya 

gunakan sumber dayanya. 

a. Receivable Turn Over 

Receivables Turn Over adalah perbandingan penjualan 

kredit dan piutang rata – rata yang terdapat dalam 
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perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan dana yang 

tertanam dalam piutang dalam suatu periode tertentu. 

       
         

       
      

b. Inventory Turn Over 

Inventory Turn Over adalah perbandingan antara harga 

pokok penjualan dengan persediaan rata – rata. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam 

inventory berputar dalam suatu periode, atau likuiditas dari 

inventory dan tendensi untuk adanya over stock. 

       
         

          
      

c. Total Asset Turn Over 

Total Assets Turn Over adalah perbandingan antara total 

penjualan dengan total aset yang ada diperusahaan. Rasio 

ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aset berputar dalam suatu periode tertentu. 

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur efisiensi aset 

yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. 

        
                

          
      

3) Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham. Rasio-

rasio yang masuk dalam rasio profitabilitas : 
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a. ROA (Return On Asset) 

Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba 

selama periode tertentu dengan membandingkan laba bersih 

dengan total aset. 

       
           

          
      

b. ROE (Return On Equity) 

Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba 

selama periode tertentu dengan membandingkan laba bersih 

dengan modal sendiri. 

       
           

             
      

c. ROI 

Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba 

selama periode tertentu dengan membandingkan laba bersih 

dengan investasi atau total aset. 

       
           

                         
      

d. NPM 

menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam 

meraih laba bersih dari setiap penjualan. Jika Net Profit 

Margin tinggi berarti Net Income yang diperoleh juga 

tinggi. 
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4) Rasio Solvabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Setiap penggunaan hutang (financial leverage) 

oleh perusahaan berpengatuh terhadap resiko dan pengembalian. 

Besarnya jumlah hutang yang terdapat pada neraca menunjukkan 

besarnya modal pinjaman yang dipakai perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. Modal pinjaman pada umumnya lebih 

besar daripada modal berupa pinjaman jangka pendek. 

a. Total debt to Equity 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar total 

hutang-hutangnya dengan modal sendiri. 

                        
            

             
      

b. Long term debt to Equity 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang jangka panjangnya dengan modal sendiri. 

                   
                     

             
      

c. Time interest earnest 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang melalui laba bersih terhadap beban bunga. 
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d. Total debt to Total asset Ratio 

Mengukur ketergantungan perusahaan pada hutang sebagai 

sumber dana. 

                                   
            

          
 

4. Efektivitas dan Kinerja 

    a. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan (Anthony dan Govindarajan,2005:111). Efektivitas diperlukan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan berhasil atau tidak dalam 

pencapaian sasaran yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Kegiatan operasional sebuah perusahaan bisa dikatakan efektif apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan. 

Perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau target. Organisasi bisa dikatakan 

efektif walaupun biaya melampaui atas apa yang dianggarkan karena efektif 

hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan suatu program. Pencapaian 

tujuan organisasi merupakan batasan efektif atau tidaknya sebuah organisasi 

    b. Pengertian kinerja 

Kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atas tindakan 

yang telah dilakukan dimasa lalu (Mulyadi dan Setyawan, 2001:331). Kinerja 

didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment, 
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atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi 

(Keban, 2003:1). Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcome 

of work) karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang  kuat terhadap tujuan 

strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Mahmudi, 

2005:6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan 

merupakan suatu hasil yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan atas prestasi 

yang telah tercapai. 

    c. Pengukuran kinerja perusahaan 

Pengukuran kinerja merupakan alat perencanaan dan pengendalian dalam 

periode waktu tertentu. Selain itu dengan mengukur kinerja suatu unit usaha 

maka dapat diperoleh data untuk membantu mengkoordinasikan proses 

pengambilan keputusan dalam organisasi dan dapet memberikan dasar yang 

baik bagi manajemen perusahaan untuk menentukan bagaimana unit usaha 

dapat memenuhi tujuan perusahaan secara keseluruhan.. 

Menurut Mulyadi (2001:420) penilaian kinerja dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 
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d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan dasar bagi distribusi penghargaan. 

Kinerja perusahaan pada pokoknya ada metode yang dapat dilakukan 

dalam membandingkan rasio finansial perusahaan yaitu : 

1) Metode Cross sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi 

dengan jalan membandingkan rasio-rasio antar perusahaan yang 

satu dengan lain yang sejenis ada saat bersamaan. Metode ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk suatu 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

2) Metode Time series analysis yaitu dengan jalan membandingkan 

antara rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode 

lainnya. Perbandingan antara rasio yang dicapai saat ini dengan 

rasio-rasio pada saat lalu akan memperlihatkan apakah perusahaan 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan 

dapat dilihat pada tren dari tahun ke tahun. 

5. Apotek 

a. Pengertian Apotek 

Menurut Peraturan Menteri No.1332/Menkes/SK/X/2002, yang 

menyatakan bahwa apotek adalah salah satu tempat tertentu, tempat 

dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan 

perbekalan farmasi kepada masyarakat. 
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Menurut PP no. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 Apotek adalah sarana 

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

b. Peraturan perundangan tentang Apotek 

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang 

kesehatan perlu dikembangkan peraturan yang baik mengenai pengelolaan 

apotek, sehingga pemerintah dapat mengatur dan mengawasi persediaan, 

pembuatan, penyim-panan, peredaran, pemakaian obat dan perbekalan 

farmasi. 

Pada peraturan pemerintah No 25 tahun 1980 tentang apotek : 

 Pasal 3 

Apotek dapat diusahakan oleh : 

a. Lembaga atau instansi bukan pemerintah dengan tugas 

pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah.  

b. Perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah.  

c. Apotek yang telah mengucapkan sumpah dan telah 

memperoleh izin kerja dari Menteri Kesehatan. 

 Pasal 5 

Untuk mendirikan apotek harus ada izin dari Menteri Kesehatan 

yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :  

a. Syarat-syarat kesehatan dari ruangan (tempat) Apotek. 

b. Alat-alat perlengkapan dan obat-obatan yang diperlukan 

untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian. 

c. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 
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Pertanggung jawaban teknik farmasi sebuah apotek terletak pada 

seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh 

izin kerja dari Menteri Kesehatan. 

Agar dapat melakukan usaha-usaha di bidang farmasi dan pekerjaan 

kefarma-sian sebuah apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yaitu 

surat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker atau 

Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan 

apotek di suatu tempat tertentu. Izin apotek berlaku untuk seterusnya selama 

apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker 

Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi 

persyaratan. 

a. Persyaratan Apotek 

Untuk menciptakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan 

kepentingan masyarakat, maka apotek harus memenuhi syarat yang meliputi 

lokasi, bangunan, perlengkapan apotek, perbekalan farmasi dan tenaga 

kesehatan yang harus menunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat tanpa mengurangi mutu pelayanan. (SK 

Menkes RI No. 278/Menkes/SK/V/1981).  

 Lokasi  

Lokasi apotek sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya usaha, 

sehingga lokasi apotek sebaiknya berada di daerah yang: 

a. Ramai 

b. Terjamin keamanannya 
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c. Dekat dengan rumah sakit / klinik 

d. Sekitar apotek ada beberapa dokter yang praktek 

e. Mudah dijangkau 

f. Cukup padat penduduknya. 

 Bangunan 

Bangunan apotek harus mempunyai luas secukupnya dan memenuhi 

persyaratan teknis, sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan 

fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang 

farmasi.  

Luas bangunan apotek sekurang-kurangnya 50 M
2
 terdiri dari ruang 

tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi, 

ruang penyimpanan obat, dan tempat pencucian alat.  

Bangunan apotek harus mempunyai persyaratan teknis sebagai 

berikut : 

a. Dinding harus kuat dan tahan air, permukaan sebelah harus 

rata, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.  

b. Langit-langit harus terbuat dari bahan yang tidak  mudah 

rusak dan permukaan sebelah dalam berwarna terang.  

c. Atap tidak boleh lembab, terbuat dari genteng, atau bahan 

lain yang memadai.  

d. Lantai tidak boleh lembab, terbuat dari ubin, semen, atau 

bahan lain yang memadai.  
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e. Setiap apotek harus memasang papan pada bagian muka

apotek, yang terbuat dari papan, seng atau bahan lain yang

memadai, sekurang-kurangnya berukuran panjang 60 cm,

lebar 40 cm dan tinggi huruf 5 cm dan tebal 5 mm.


