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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Natan (2010) meneliti tentang analisis laporan keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan pada PT Astra International Tbk periode 2007-

2009. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan PT Astra International Tbk tidak mengalami perubahan 

signifikan, kecuali pada penggunaan aset. Dalam hal perusahaan pinjaman 

utang memiliki hutang yang tinggi, namun utang yang diambil oleh 

perusahaan memiliki proporsi yang besar untuk memperbaiki kinerja 

keuangan. PT Astra International juga memiliki profitabilitas yang stabil 

dan baik yang akan menarik investor dan kreditor 

Munarka & Adeningsih (2014) meneliti tentang analisis rasio 

keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil analisis kinerja 

keuangan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan 

menggunakan penelitian Rasio Likuiditas posisi Likuiditasnya yang 

ditunjukkan oleh Current Ratio dan working Capital to Tottal Asset 

(WCTA) kurang sehat. Dari hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk dengan menggunakan penelitian Rasio 

Solvabilitas posisi likuiditas perusahaan yang ditunjukkan oleh Debt To 

Tottal Asset Ratio dan Debt To Tottal Equity Ratio kurang sehat. Dari 

hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance
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Tbk dengan menggunakan penelitian Rasio Profitabilitas posisi likuiditas 

perusahaan yang ditunjukkan oleh Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) kurang sehat. Dari ketiga rasio untuk mengukur kinerja 

keuangan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yaitu Rasio 

Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas belum 

membuktikan hipotesis penelitian. 

Ottay & Alexander (2015) yang meneliti tentang analisis laporan 

keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Citra Dumoga Manado 

menunjukkan hasil kinerja keuangan BPR Citra Dumoga mengalami 

peningkatan dilihat dari nilai aset lancar, hutang lancar, total aset, jumlah 

kredit dan jumlah dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun 

2009 sampai 2011. Untuk rasio rentabilitas perlu adanya kebijakan-

kebijakan internal agar Bank mampu dalam menggunakan pinjaman dan 

membiayai kegiatan usahanya, juga kemampuan bank dalam 

meningkatkan keuntungan usahanya. 

Rahmah & Komariah (2016) juga meneliti tentang analisis laporan 

keuangan dalam menilai kinerja keuangan industri semen yang terdaftar di 

BEI (studi kasus PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk)”. Dari hasil  yang 

di dapat bahwa kinerja keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

setiap tahunnya telihat dengan rasio yang berfluktiatif, ini disebabkan 

adanya kenaikan maupun penurunan pada pos-pos laporan 

keuangan,misalkan pada penjualan, persediaan, laba, dan lainnya. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dan periode laporan keuangan 

yang diteliti. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi laporan 

keuangan perusahaan yang diteliti. 

B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) 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 

seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. Di samping 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 Rahman Pura (2013:86), laporan keuangan diartikan 

sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan 

dan pemilik atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan 

perusahaan tersebut. 
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Menurut Dinastya (2013), laporan keuangan adalah merupakan 

sumber informasi yang diperlukan sebagai salah satu sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar 

korporasi. Laporan keuangan yang mengambarkan kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan biasanya dalam bentuk neraca, laporan laba rugi 

dan laporan arus kas, serta laporan ekuitas pemilik saham. Catatan atas 

laporan keuangan juga merupakan integral dari setiap laporan 

keuangan, sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada ihak 

perusahaan dan untuk memberi informasi keuangan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap perkembangan perusahaan. Secara rinci 

menurut Harahap (2008:132) bahwa tujuan dari laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: (1) Untuk memberikan informasi keuangan 

yang dapat dipercaya mengenai sumber sumber ekonomi dan kewajiban 

serta modal suatu perusahaan; (2) Untuk memberikan informasi yang 

dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva 

dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha 

dalam rangka memperoleh laba; (3) Untuk memberikan informasi 

keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir 

potensi perusahaan dalam menghasilkan laba; (4) Untuk memberikan 

informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiyaan dan investasi; dan (5) Untuk mengungkapkan sejauh 

mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan 
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yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi 

mengenai kebijan akuntansi yang dianut perusahaan. Harahap 

(2008:120) pengguna laporan keuangan adalah (1) Pemegang saham; 

(2) Investor; (3) Analis pasar modal; (4) Manager; (5) Karyawan dan 

serikat pekerjanya; (6) Instansi pajak; (7) Pemberi dana (kreditur); (8) 

Supplier; (9) Pemerintah dan lembaga pengatur resmi; (10) 

Langganan/lembaga konsumen; (11) Lembaga Swadaya Masyarakat; 

dan (12) Peneliti/akademis/lembaga peringkat. 

Melalui penjelasan mengenai definisi laporan keuangan di atas 

dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang 

menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan baik pihak dari dalam perusahaan itu sendri maupun 

pihak di luar perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan yang 

tepat. 

b. Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo & Juliaty (2008) laporan keuangan 

menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 

yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 

karakteristik ekonomi, yang merupakan unsur laporan keuangan. Unsur 

ini dapat diklasifikasikan menjadi unsur yang berkaitan secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan dan unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran kinerja. Laporan perubahan posisi 

keuangan biasanya menerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan 
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berbagai perubahan dalam neraca. Di dalam neraca dan laporan laba 

rugi, penyajian berbagai unsur tersebut memerlukan proses sub-

klasifikasi. 

1) Unsur Posisi Keuangan  

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas (yang disajikan pada 

laporan keuangan yang disebut neraca). Dalam menilai apakah suatu 

pos memenuhi definisi aktiva, kewajiban atau ekuitas tersebut, 

perhatian perlu ditujukan pada substansi dan realitas ekonomi dan 

bukan hanya bentuk hukumnya. Neraca juga dapat meliputi pos yang 

tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban dan tidak disajikan 

sebagai bagian dari ekuitas. 

Masing-masing unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan 

tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a) Aktiva 

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memeberi 

manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa depan. 

b) Kewajiban 

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. 
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c) Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual (residual interst) atas aktiva perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban (aktiva bersih). Meskipun 

demikian, didalam neraca ekuitas dapat disubklasifikasikan. 

2) Unsur Kinerja Keuangan 

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja 

perusahaan disajikan pada laporan keuangan yang disebut laporan laba 

rugi. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran 

kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya, misalnya return of 

invesment atau earning per share. Unsur yang langsung berkaitan 

dengan pengukuran penghasilan bersih ini adalah penghasilan 

(income) dan beban (expense). Pengakuan dan pengukuran 

penghasilan dan beban ini bergantung pada konsep modal dan 

pemeliharaan modal yang digunakan. 

Masing-masing unsur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan 

tersebut didefinisikan sebgai berikut: 

a) Penghasilan (Income) 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi (setoran) penanam modal. 
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b) Beban (Expense) 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang 

tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. 

c. Pengguna dan Tujuan Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor, 

pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, 

pemerintah, lembaga dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan 

laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, 

diantaranya sebagai berikut (Dwi Martani et al, 2012:33) 

1) Investor 

Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa 

mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual 

saham entitas. 

2) Karyawan 

Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja dari perusahaan. 

3) Pemberi Jaminan 

Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi 

keputusan apakah memberikan pinjaman. 

4) Pemasok dan kreditur lain 

Kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. 
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5) Pelanggan 

Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

6) Pemerintah 

Menilai bagaimana alokasi sumber daya 

7) Masyarakat 

Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. 

Manajemen entitas merupakan penanggun jawab utama 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan 

keuangan yang wajar dapat menunjukkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Dengan demikian, informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan dapat benar-benar menunjukkan kondisi keuangan 

suatu entitas yang sebenarnya.  

Menurut kerangka konsep IFRS dalam (Dwi Martani et al, 

2012:33) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan akan menunjukkan apa yang 

telah dilakukan manajemen dan merupakan pertanggungjawaban 

sumber daya entitas yang telah dipercayakan. 

d. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi, laporan keuangan 
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adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress 

report laporan keuangan terdiri dari data-data merupakan hasil 

kombinasi antara lain (Munawir, 2010:5): 

1) Fakta yang telah dicatat 

2) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi 

3) Pendapat pribadi 

Dengan memperhatikan sifat-sifat lapora keuangan tersebut diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan memiliki 

beberapa keterbatasan antara lain (Munawir, 2010:9): 

1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final.  

2) 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. 

3) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 

dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan 

yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu mencerminkan unit yang 
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dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga 

jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat 

harga-harga. 

4) 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, 

misalnya reputasi dan prestasi perusahaan. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), analisis diartikan 

sebagai “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

Menurut Harahap (2006) yang dimaksud analisis laporan keuangan 

adalah “Menguraikan pospos 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.” 

b. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan ini pada dasarnya ingin bertanya “Apa yang akan diperoleh 

dari analisis keuangan yang dilakukan?”. Tujuan ini menentukan arah 
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analisis, batasan-batasan dalam analisis, dan hasil yang diharapkan. 

Berikut ini beberapa contoh tujuan analisis keuangan(Hanafi dan 

Halim, 2012:6-8): 

1) Investasi Pada Saham 

Investor atau calon investor akan tertarik pada tingkat keuntungan 

(return) yang diharapkan untuk masa mendatang relatif terhadap 

resiko perusahaan. Analisis resiko bisa difokuskan pada kemampuan 

perusahaan melewati masa sulit dan kemudian memproyeksikan 

kemampuan untuk periode mendatang. 

2) Pemberian Kredit  

Menilai kemampuan  perusahaan untuk mengembalikan pinjaman 

yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman 

tersebut. 

3) Kesehatan Pemasok 

Menganalisis profitabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, 

kemampuan untuk menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-

harinya dan kemampuan membayar kewajibannya saat jatuh tempo. 

4) Kesehatan Pelanggan 

Apabila perusahaan memberikan penjualan kredit kepada 

pelanggan, maka perusahaan memerlukan informasi keuangan 

pelanggan utamanya kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 
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5) Kesehatan Perusahaan Ditinjau dari Karyawan 

Karyawan barangkali tertarik memastikan apakah perusahaan 

mempunyai prospek keuangan yang bagus antara lain dari sisi 

profitabilitas, dan kemampuan menghasilkan kas. 

6) Pemerintah 

Menentukan besarnya pajak yang dibayarkan, menentukan tingkat 

keuntungan yang wajar bagi suatu industri dan menganalisis layak 

tidaknya perusahaan melakukan go public. 

7) Analisis Internal 

Menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan sebagai bahan 

evaluasi prestasi manajemen dan digunakan oleh manajemen sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan serta untuk 

evaluasi perubahan strategi. 

8) Analisis Pesaing 

Menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing yang digunakan 

untuk penentuan strategi perusahaan misalnya penentuan harga, 

strategi merebut pasar. 

9) Penilaian Kerusakan 

Menentukan besarnya kerusakan yang dialami perusahaan dalam 

rangka mengganti kerugian. 
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c. Metode Analisis Laporan Keuangan 

Ada dua metode analisis yang digunakanoleh setiap penganalisa 

laporan keuangan, yaitu analisis time series technique yang merupakan 

analisis horizontal dan analisis cross-section technique yang merupakan 

analisis vertikal (Munawir, 2008:57) 

Analisis time series adalah membandingkan secara antar waktu 

atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam 

bentuk angka-angka dan juga grafik (Fahmi, 2011:221). Menurut Lukas 

Setia Atmaja dalam (Fahmi, 2011:223), trend analysis adalah 

pendekatan yang menggunakan perbandingan rasio keuangan 

perusahaan dari waktu ke waktu. Jika tren membaik disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan relatif baik, demikian sebaliknya. 

Misalnya garis trend current ratio perusahaan meningkat dari tahun ke 

tahun, maka dikatakan bahwa kondisi likuiditas perusahaan relatif baik. 

Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode 

horizontal antara lain teknik analisis perbandingan, analisis trend, 

analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis perubahan laba kotor 

(Prastowo dan Julianty, 2005:59). 

Analisis cross-section adalah melakukan suatu teknik analisis 

dengan melakukan perbandingan terhadap suatu hasil hitungan, 

terutama hitungan dalam bentuk rasio antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam ruang lingkup sejenis (Fahmi, 2011:214). 

Penegasan bahwa analisis cross-section harus dilakukan pada 
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perusahaan yang ruang lingkupnya sejenis ditegaskan oleh Ilya Avianti 

dalam (Fahmi, 2011:214-215) bahwa ‘Syarat dapat dilakukannya 

analisis cross-section adalah kesamaan entitas yang dibandingkannya 

untuk paling tidak satu atribut. Macam-macam atribut kesamaan entitas 

adalah kesamaan dari sisi pemasok, kesamaan dari sisi peminta, 

kesamaan dalam atribut pasar modal dan kesamaan dalam pemilik 

secara hukum’. Kesamaan perusahaan yang sejenis juga dapat dilihat 

dari daftar perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia berdasarkan 

klasifikasinya. 

Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode 

vertikal antara lain teknik analisis persentase komponen (common size), 

analisis rasio dan analisis impas (break even)(Prastowo dan Julianty, 

2005:59) 

d. Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan 

keuangan adalah sebagai berikut (Munawir, 2010:36-37): 

1) Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut , kenaikan atau 

penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam 

prosentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio dan 

prosentase dari total. Analisa dengan menggunakan metode ini dapat 
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diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana 

yang akan memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2) Trend atau tendensi posisi dan kemajuan perusahaan yang dinyatakan 

dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

turun. 

3) Laporan dengan prosentase per komponen atau common size 

statement, adalah sesuatu metode analisa untuk mengetahui prosentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4) Analisa sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5) Analisa Sumber dan Penggunaan Kas (Cash flow statement analysis), 

adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6) Analisis Rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 

laba secara individu atas kombinasi dari kedua laporan tersebut. Rasio 
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merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak 

digunakan (Prastowo dan Julianty, 2005:80) 

7) Analisis Perubahan Laba Kotor (gross profit analysis), adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba 

kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 

tertentu. 

8) Analisa Break-Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis 

laporan keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukut yang 

sering digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan 

interprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan 

(Andra, 2006). 
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Analisis rasio keuangan dimulai dengan laporan keuangan dasar 

yaitu neraca, perhitungan laba rugi dan laporan arus kas. Perhitungan 

rasio keuangan akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan antara lain 

dengan menggunakan pola historis perusahaan atau melakukan 

perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis (Marsel, 

2013). 

b. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Fahmi yang dikutip oleh Teofila (2014), manfaat yang 

bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu: 

1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat suatu perencanaan. 

3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari prespektif keuangan. 

4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor digunakan 

untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan 

dengan adanya jaminan keberlangsungan pembayaran bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman. 

5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi. 
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c. Klasifikasi Rasio Keuangan 

Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio memiliki 

kegunaan masing-masing. Ada tiga rasio keuangan yang paling 

dominan dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu 

perusahaan (Marsel, 2014). 

1) Analisis likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap kewajiban 

lancarnya. Ada dua rasio yang sering digunakan, yaitu: 

a) Rasio lancar (current ratio). 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. 

Rasio lancar =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

b) Rasio cepat (quick ratio). 

Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban lancarnya dengan aset lancar tanpa memperhatikan 

persediaannya. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap 

memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk di uangkan. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

2) Analisis solvabilitas 

Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar utang jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel 
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yaitu perusahaan yang total kewajibannya lebih besar dibandingkan 

total asetnya. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu: 

a) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (total debt to total assets). 

Rasio ini menghitung seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai 

oleh kewajiban (kreditur). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

b) Rasio Total Utang terhadap Ekuitas (total debt to equity). 

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan (ekuitas) yang dijadikan jaminan untuk 

membayar kewajibannya. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

3) Analisis aktivitas 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam 

memanfaatkan semua sember daya yang ada padanya. Rasio aktivitas 

ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi 

pada berbagai jenis aset. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu: 

a) Perputaran Total Aset (total assets turnover). 

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan total 

aset suatu perusahaan dimana rasio ini menggambarkan kecepatan 

perputarannya total aset dalam suatu periode tertentu. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 



25 
 

 
 

b) Perputaran Aset tetap (fixed assets turnover). 

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada 

aset tetap. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
 

c) Rata-rata umur piutang (average collectio periode). 

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolan piutang perusahaan, serta 

menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi 

piutang atau merubah piutang menjadi kas. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/365 
 

d) Perputaran persediaan (inventory turnover). 

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang, 

Ada dua masalah yang timbul dalam perhitungan dan analisis rasio 

perputaran persediaan (Teofila, 2014). Pertama, penjualan dinilai 

menurut harga pasar (market price). Kedua, persediaan dinilai 

menurut harga pokok penjualan (at cost), maka sebenarnya rasio 

perputaran persediaan (at cost) digunakan untuk mengukur 

perputaran fisik persediaan. Sedangkan rasio yang dihitung dengan 

membagi penjualan dengan persediaan mengukur perputaran 

persedian dalam kas. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
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4) Analisis profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuantungan (laba) pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Ada tiga 

rasio yang sering digunakan, yaitu: 

a) Margin laba bersih (net profit margin). 

Margin laba bersih menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh atau menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑋 100% 

b) Tingkat Pengembalian Aset (return on assets-ROA). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini juga sering 

disebut return on invesment (ROI) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑋 100% 

 

c) Tingkat Pengembalian Ekuitas (return on equity-ROE). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba berdasarkan tingkat ekuitas saham tertentu. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
𝑋 100% 
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d. Penggunaan Standar pada Analisis Rasio 

Analisis keuangan akan lebih tajam jika angka-angka 

dibandingakan dengan standar atau norma tertentu. Dengan melakukan 

perbandingan, akan terlihat baik atau tidaknya suatu angka. Menurut 

bambang yang dikutip oleh Teofila (2014), mengatakan penganalisa 

keuangan dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya 

dapat melakukan dengan dua macam perbandingan, yaitu: 

1) Rasio tahun lalu (rasio historis), membandingkan rasio sekarang 

dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu dari perusahaan yang 

sama. 

2) Rasio rata-rata industri, membandingkan rasio-rasio dari suatu 

perusahaan dengan rasio-rasio semacam perusahaan lain yang sejenis 

untuk waktu yang sama. 

Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan Rata-rata 

industri akan diketahui apakah perusahaan bersangkutan berada di atas 

rata-rata industri, berada pada rata-rata industri, atau berada di bawah 

rata-rata industri. 

Jika standar rasio tidak ada dalam bentuk yang tepat maka 

penganalisa dapat membuat standar rasio tersebut dengan langkah-

langkah sebagai berikut (Munawir yang dikutip oleh Teofila, 2014): 

1) Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat 

diperbandingkan. 
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2) Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam 

industri. 

3) Menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang 

terendah dan menghapus rasio yang ekstrim. 

4) Menghitung angka-angka hitungnya. Rata-rata hitung (Mean) adalah 

suatu nilai yang diperoleh dengan jalan membagi seluruh nilai 

pengamatan dengan banyaknya pengamatan. Rata-rata hitung dalam 

industri dihitung dengan rumus: 

𝑋 =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋𝑛

𝑁
  𝑎𝑡𝑎𝑢   𝑋 =

∑ 𝑋

𝑁
 

Dengan keterangan X adalah rerata nilai, Σ adalah tanda jumlah, X 

adalah nilai mentah yang dimiliki subjek, dan N adalah banyaknya 

data subjek yang dimiliki nilai. 

4. Kinerja Keuangan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu 

yang ditetapkan untuk memenuhi harapan bagi pihak yang 

berkepentingan, baik itu untuk kelangsungan hidup perusahaan maupun 

untuk memenuhi harapan penyedia dana. Untuk menilai apakah tujuan 

yang telah ditetapkan telah dapat dicapai tidaklah mudah dilakukan, 

karena menyangkut beberapa aspek manajemen yang harus 

dipertimbangkan. Penetapan tujuan yang telah ditetapkan oleh 
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manajemen juga akan berpengaruh terhadap pengukuran kinerja 

keuangan.  

Menurut Mahsun (2009:25) Kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan 

potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Untuk dapat 

mengukur tingkat kinerja perusahaan, pengukurannya dapat dilakukan 

dengan rasio keuangan dengan melihat trend setiap tahun dari masing-

masing rasio keuangan.  

Sedangkan Menurut Mulyadi (2009:428) Kinerja keuangan 

merupakan kemampuan atau prestasi, prospek pertumbuhan serta 

potensi perusahaan dalam menjalankan usahanya yang secara finansial 

ditunjukkan dalam laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan 

perusahaan diukur melalui pengevaluasian laporan keuangan 

perusahaan, khususnya analisa laporan keuangan. Kinerja keuangan 

dapat dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif yaitu: (1) Segi kualitatif 

adalah suatu kinerja perusahaan yang tidak dapat di ukur seperti 

keunggulan produk di pasar, pemanfaatan sumber daya manusia, 

kekompakan tim, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan masyarakat 

; (2) Segi kuantitatif adalah kinerja perusahaan yang dapat diukur 

dengan menggunakan suatu analisis tertentu (dalam hal ini analisis 

laporan keuangan) seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan merupakan dasar 

pertimbangan guna pemilihan tujuan investasi oleh para investor pada 
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umumnya. Apabila kinerja suatu perusahaan baik dapat dikatakan 

perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya secara efektif dan 

efisien. 

b. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Mulyadi dan Setyawan (2005:353) tujuan utama dalam penilaian 

kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi.” 

Sedangkan tujuan penilaian kinerja menurut Supriyono (2006:385) 

adalah sebagai berikut:  

1) Untuk menilai prestasi manajer divisi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya 

2) Untuk mengidentifikasi penyebab selisih pelaksanaan dan rencana 

sesuai dengan ukuran prestasi manajer divisi yang telah ditentukan 

3) Untuk menentukan besarnya kontribusi divisi dalam pencapaian tujun 

organisasi secara keseluruhan 

4) Untuk membuat saran dan keputusan tindakan perbaikan atas situasi 

yang diluar kendali 

5) Untuk memotivasi para manajer divisi dalam meningkatkan prestasi. 
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c. Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas 

kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu 

dilaksanakan analisa laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan 

segala hasil kebijakan manajemen terangkai dan terdokumentasi secara 

memadai dalam bentuk informasi keuangan. Oleh karena itu, agar 

laporan keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang 

diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan analisa dan interpretasi 

atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai 

langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung pada 

tujuan dan sudut pandang penganalisa, karena hal ini akan menentukan 

jenis rasio dan ukuran lain yang akan digunakan dalam menilai kinerja 

keuangn perusahaan. Seperti diketahui analisis rasio merupakan analisis 

yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Penilaian 

dengan analisa rasio didasarkan pada perbandingan kinerja keuangan 

perusahaan dalam beberapa periode (time series analysis) untuk 

mengetahui prospek perusahaan dimasa depan, dan dapat juga 

didasarkan perbaningan kinerja keuangan perusahaan lain yang sejenis 

(cross sectional analysis) untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut 

jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis.  
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Menurut Sjahrir (2005:79)  Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan suatu gambaran mengenai kondisi perusahaan yang meliputi 

posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk mengetahui kinerja 

perusahaan tersebut dilakukan analisis laporan keuangan dengan 

menggunakan rasio keuangan. Kinerja keuangan dengan menggunakan 

rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi atau 

kemampuan yang dimiliki perusahaan, terutama kemampuan untuk 

menghasilkan laba. Kinerja dianalisis dengan mengukur efektivitas 

manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi. Keuangan perusahaan yang baik harus 

didukung oleh pertumbuhan aktiva dan modal yang masuk akan serta 

kenaikan penjualan, laba usaha, dan laba bersih yang memadai. 


