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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain: 

Hasil Penelitian Rubianti (2013) tentang “Analisis Rasio Keuangan Untuk 

Menilai Kinerja Pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjung Pinang”.Alat analisis 

yang digunakan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 

Hasil analisis terhadap data – data dalam laporan keuangan PT. Admiral Lines 

Cabang Tanjung Pinang, rasio likuidas perusahaan diatas 2 kali, sedangkan pada 

rasio aktivitas kinerja perusahaan kurang baik karena menurun setiap tahunnya. 

Kinerja perusahaan dalam hal penagihan piutang masih kurang baik, dilihat dari 

hasil analisis menurun dari tahun 2009 sampai 2011.Rasio profitabilitas tetap 

setiap tahunnya, kinerja perusahaan tetap harus ditingkatkan apabila perusahaan 

ingin terus bertahan dan meningkatkan keuntungan usaha perusahaan. 

Hasil Penelitian Dery (2013) tentang “Analisis Rasio Keuangan 

UntukMenilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Kelompok Industri Logam 

Mineral”. Maksud dan tujuan peneliti adalah untuk memperoleh gambaran secara 

mendalam mengenai:Analisis rasio laporan keuangan perusahaan pada industri 

logam mineral lainnya,Kondisi kinerja keuangan perusahaan pada industri lagam 

mineral lainnya,Manfaat analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan pada industri logam mineral lainnya. Metode analisis yang digunakan 

adalah metode deskriptif dan pendekatan metode survey. Data yang digunakan 
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adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Analisis rasio laporan 

keuangan telah dilaksanakan secara efektif. 2.  PT Timah Tbk memiliki kinerja 

keuangan terbaik pada tahun 2009, PT Aneka Tambang Tbk memiliki kinerja 

terbaik pada tahun 2010, dan PT Central Omega Resources Tbk memiliki kinerja 

keuangan terbaik pada tahun 2011.3. PT Timah Tbk memilik kinerja keuangan 

yang terbaik, diikuti oleh PT Aneka Tambang Tbk yang cukup baik, dan PT 

Central Omega Resources TBk yang kurang baik. 

Teofila (2014)tentang “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau 

Dari Tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas (studi pada perusahaan 

sektor food and beverages yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013)”. 

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan masing-

masing perusahaan food and beverages ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Teknik pengambilan 

sampel penelitian adalah purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah analisis rasio yang terdiri dari likuiditas (current ratio dan quick ratio), 

solvabilitas (debt to total assets ratio dan debt to total equity), dan profitabilitas 

(profit margin, return on assets ratio dan return on equity rasio), analisis 

perbandingan berdasarkan rata-rata industri, dan time series. Hasil dari penelitian 

ini adalah (1)  ditinjau dari tingkat likuiditas selama tahun 2009 sampai dengan 

2013 perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah ADES, DLTA, INDF, 

MYOR, ULTJ, dan memiliki kinerja keuangan buruk adalah SKLT, STTP, AISA, 

CEKA; (2) ditinjau dari tingkat solvabilitas selama tahun 2009 sampai dengan 

2013 perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik adalah DLTA, INDF, 
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SKLT, ULTJ dan kinerja keuangan buruk adalah ADES, MYOR, STTP, AISA, 

CEKA; (3) ditinjau dari tingkat profitabilitas selama tahun 2009 sampai dengan 

2013 perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik adalah ADES, 

DLTA,INDF, MYOR, dan yang memiliki kinerja keuangan buruk adalah SKLT, 

STTP, AISA, ULTJ, CEKA. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rubiyanti (2013) 

meneliti tentang analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan 

pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjung Pinang, sedangkan peneliti akan 

memeliti tentang analisis kinerja keuangan denganrasiokeuanganpada PT HM 

SampoernaTbk. yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan lain antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dery 

(2013) dan Teofila (2014) yaitu menggunakan teknik analisis likuiditas, 

solvabolitas, dan profitabilitas. Sedangkan peneliti menggunakan analisis lebih 

lengkap yaitu: analisis likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Serta 

penelitian ini juga mengukur perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun dan 

membandingkan masing-masing rasio keuangan dengan rata-rata industri agar 

bisa menilai kinerja perusahaannya dengan perusahaan yang sejenis atau dalam 

satu industri. 

Hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

alat analisis yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan sama-sama 

menggunakan rasio keuangan untuk mengkukur kinerja keuangan perusahaan, 

sedangkan perbedaan terletak pada obyek penelitiannya. 
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B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan menurut Kasmir (2012:27), laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

Laporan Keuangan menurut Fahmi (2014:31), laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan Keuangan menurut Riyanto (2011:327)yang dikutip oleh Joy 

Pullo, laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansiil pada 

perusahaan, dimana neraca terdiri dari aktiva lancar dan tidak lancar,  utang 

jangka panjang dan hutang jangka pendek serta modal sendiri pada satu periode 

akutansi, dan laporan laba rugi mengambarkan hasil yang digunakan selama satu 

periode akutansi. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir yang paling penting dari proses 

akuntansi. Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Selain mengukur kinerja, laporan keuangan juga 

merupakan laporan yang dapat menunjukkan nilai aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, beban serta laba dari suatu periode akuntansi. Pembuatan laporan 

keuangan harus sesuai dengan prinsip umum akuntansi yang berlaku agar dapat 

menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Laporan keuangan 
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harus dibuat sesuai prinsip umum yang  berlaku  agar  dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna laporan keuangan. 

b. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:9), secara umum ada lima jenis laporan keuangan 

yang biasa disusun, yaitu: 

1. Neraca 

Neracamerupakan laporan yang menunjukkan posisikeuangan perusahaan 

pada tangga tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah 

dan jenis aktivas (harta ) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yangmenggambarkan 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini 

tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. 

Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis 

modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. 
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4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk 

dan kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman 

dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat 

untuk periode tertentu. 

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat 

berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan 

infomasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada 

sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna 

laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. 

c. Pengguna dan tujuan laporan keuangan 

Pengguna laporan keuangan menurut Pwee (2002)diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Investor 

2. Karyawan 

3. Pemberi jaminan 

4. Pemesok dan kreditur lain 

5. Pelanggan 

6. Pemerintah 

7. Masyarakat 
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Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang berbeda. 

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang 

berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut Harahap (2013:18)yang dikutip oleh Triyonowati,tujuan laporan 

keuangan adalah: 

a. Screening, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi kerusakan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan,  

b. Understanding, memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil 

usahanya, 

c. Forecasting, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang,  

d. Diagnosis, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau 

masalah lain dalam perusahaan,  

e. Evalution, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 
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2. Analisis Laporan Keuangan 

a. Pengertian Analisis laporan keuangan 

Menurut Harahap (2013:190), 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 

informasi dan data yang ada dalam laporan keuangan konvensional, sehingga 

bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis 

laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada 

hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi seta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, 

menelaah masing-masing unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan. 

b. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2013: 195), tujuan analisis laporan keuangan sebagai 

berikut : 
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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. 

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 : 

 Dapat menilai prestasi perusahaan. 

 Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

 Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu. 

 Dapat menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

 Dapat melihat komposisi struktur keuangan, arus dana : 

 Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 
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 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. 

 Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

c. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dwi dan Rifka yang dikutip oleh Setiadi(2016), secara umum 

metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1) Metode analisis horizontal (dinamis) 

Yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan 

laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui 

perkembangan dan kecendrungannya. Disebut metode analisis dinamis karena 

metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

2) Metode analisis vertikal (statis) 

Yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu 

dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama pada tahun (periode) 

yang sama. Oleh karena membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya 

pada laporan keuangan yang sama , maka disebut metode vertikal. Disebut 
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metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan 

pada tahun (periode) yang sama.   

Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menutut Munawir yang dikutip oleh Setiadi(2016), adalah sebagai 

berikut: 

1) Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan: 

a) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c) Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d) Persentase total 

2) Trend atau tandensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tandensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tandensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3) Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi pengongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualanna. 



17 

 

4) Analisis dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui 

sesab-sebab berubahnya jumlah modal kerja dalam periode tertentu. 

5) Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

selama periode tertentu. 

6) Analisis rasio, adalah suatu metode dan analisis untuk mengetahui 

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

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7) Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu analisis 

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 tersebut. 

8) Analisis break event, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang baru harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis break event ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk barbagai tingkat penjualan. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

a. PengertianAnalisisRasioKeuangan 

Menurut Kasmir (2012:104), rasio adalah sebagai berikut: ”analisis rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”. 
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Menurut Munawir (2010:37) menyatakan bahwa : ”analisis rasio keuangan 

adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau lapora laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua 

laporan tersebut”.  

Analisis Rasio Keuangan merupakan perhitungan yang dirancang untuk 

membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio 

ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif dalam mengukur tingkat 

kinerja serta prestasi keuangan perusahaan. 

b. Manfaat Analisis Rasio keuangan 

Menurut Fahmi (2014: 53) yang dikutip oleh Triyonowati, 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. Jenis-JenisRasioKeuangan 

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Matono dan Harjito (2010:53) secara 

garis besar ada 4 jenis rasio: 

1) Analisis likuiditas 

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukan hubungan antara kas 

perusahaan dan aset lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. 

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 ini 

mengukur berapa kali lipat perusahaan mampu menutupi setiap satu rupiah hutang 

lancarnya ditutupi dengan aset lancarnya. 

Rasio lancar yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi 

kreditur jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan mampu untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban financial jangka pendek. 

Rasio lancar =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝐾𝑎𝑙𝑖 

b) Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban lancarnya dengan aset lancar tanpa memperhatikan persediaannya. Hal 
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ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lebih 

lama untuk di uangkan. Rasio ini mengukur berapa kali lipat perusahaan mampu 

menutupi setiap satu rupiah hutang lancarnya ditutupi dengan asset lancarnya 

selain persediaan. 

Rasio cepat yang rendah memberikan indikasi jaminan yang kurang baik 

bagi kreditur jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan kurang memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban financial jangka pendeknya. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝐾𝑎𝑙𝑖 

2) Analisis aktivitas 

 Rasio aktivitas yaitu mengukur sejauh mana efektivitas manajemen 

perusahaan dalammengelola aset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, 

barang dalam proses, dan barang jadi serta kebijakan manajemen dalam 

mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran. Rasio aktivitas menganalisis 

hubungan antara laporan laba-rugi, khususnya penjualan, dengan unsur-unsur 

yang ada pada neraca, khususnya unsur-unsur aktiva.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. 
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Rasio yang tinggi berarti menunjukkan kondisi yang baik, sedangkan 

semakin rendah menunjukkan kondisi yang kurang baik, dan manajemen harus 

mengevaluasi strategi, pemasaran, investasinya. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝐾𝑎𝑙𝑖 

b) Perputaran piutang (receivable turn over) 

Rasioinimengukurperusahaanmampumenekanmodalkerjaperusahaanyangd

itanamkanpadapiutang atau memberikan pandangan mengenai kualitas piutang 

perusahaan dan seberapa berhasilnya perusahaan dalam penagihannya. Semakin 

cepat perputaran piutang menandakan bahwa modal dapat digunakan secara 

efisien.. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 
 𝐾𝑎𝑙𝑖 

c) Perputaran persediaan (inventory turnover) 

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan dijual dan 

diganti dalam waktu satu tahun. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝐻𝑃𝑃

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 𝐾𝑎𝑙𝑖 

3) Analisis solvabilitas 

Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar utang jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel yaitu 

perusahaan yang total kewajibannya lebih besar dibandingkan total asetnya. Ada 

beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu: 
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a) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (total debt to total assets) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan seberapa jauh dana 

disediakan oleh kreditur. Rasio ini merupakan rasio antara hutang dengan total 

aset yang dinyatakan dalam presentase. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑋 100% 

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

Total debt to equitymerupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

tingkat penggunaan utang terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham.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
𝑋 100% 

4) Analisis profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(laba) pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Ada tiga rasio yang sering 

digunakan, yaitu: 

a) Margin laba bersih (net profit margin) 

Net Profit Margin (marjin laba bersih) ini menunjukkan perbandingan laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑋 100% 

b) Tingkat PengembalianInvestasi (return on invesment-ROI) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

bersih berdasarkan total aset. 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

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

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑋 100% 

4. Kinerja Perusahaan 

a. PengertianKinerja Perusahaan 

Menurut Triyonowati (2016), Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi 

dibidang keuangan uang unsur unsurnya berkaitan dengan pendapatan, 

operasional secara menyeluruh, struktur hutang dan hasil investasi. Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi perubahan 

yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang tercemin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan sangat 

ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu 

dilaksanakannya analisis laporan keuangan. Oleh karena itu agar laporan 
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keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh 

perusahaan, perlu dilakukan analisis dan interprestasi atas data-data yang 

terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai langkah awal untuk 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah 

usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat 

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan 

mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil 

apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Pengukurandan Tujuan KinerjaKeuangan 

 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 member solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.  

Menurut Munawir (2010:67), selain membandingkan rasio keuangan 

dengan standar rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan 

rasio keuangan tahun yang dinilai dengan rasio keuangan pada beberapa tahun-

tahun sebelumnya. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan 

diantaranya:  
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a) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. 

b) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

c) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan 

dengan penggunaan asset atau ekuitas secara produktif. 

d) Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur 

dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat 

waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham 

tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan. 


