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BAB II 

TINJAUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Samitra (2015) menguji “pengaruh rasio terhadap kinerja  keuangan pada 

perbankan yang terdaftar di BEI” Dari hasil penelitian ini secara parsial rasio 

profitabilitas perpengaruh terhadap kinerja keuangan hasil penelitian kali ini 

rasio likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Dari hasil pengujian yang di lakukan secara simultan menunjukkan bahwa 

keseluruhan rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank hal tersebut 

menunjukkan bahwa keseluruhan rasio keuangan memang memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 

rasio profitabilitas bahwa berpengaruh terhadap penurunan kinerja bank. 

Sedangkan rasio likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

bank. Penurunan rasio profitabilitas diakibatkan oleh kondisi perekonomian 

saat itu, kemudian tidak berpengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas 

menunjukkan bahwa kedua rasio dalam keadaan stabil saat itu.  

 Prasetiono (2008) “analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja 

keuangan pada BMT maslahah muslahalil ummah (MMU) sidogiri, periode 

analisis tahun 2004-2007” Dari hasil analisis selama empat tahun terakhir 

(2004-2007) rata-rata investasi terhadap modal sendiri di ketahui sebesar 

8,44% hal ini menunjukan kinerja BMT MMU sidogiri dalam mengalokasikan 
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dananya untuk investasi sektor riil masih sangat kecil jika di bandingkan 

dengan nilai aja berdasarkan pedoman akuntansi syariah (PAS) yaitu sebesar 

90%, serta masih terlalu berhati-hati dan banyak di distibusikan di perusahaan 

lain. 

 Tsabit (2014) “analisis rasio keuangan sebagai dasar penilaian kinerja 

keuangan perusahaan pada PT. KIMIA FARMA (persero) tbk” Dari penelitian 

ini dapat di simpulkan dari perhitungan net profit margin dari periode 2011-

2013 dapat di ketahui bahwa net profit margin dalam periode ini cenderung 

meningkat dari setiap periode yang menyebabkan laba yang didapatkan 

perusahaan yang sama besar. Rasio pengembalian investasi (return on 

investment) dari 2011-2013 dapat di ketahui bahwa dalam periode ini 

cenderung berfluktuasi, meski tidak mengalami kerugian tetapi peningkatan 

total aktiva tidak sejalan dengan peningkatan laba bersih, artinya aktiva yang 

meningkat setiap tahunnya tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar untuk 

penjualan yang di lakukan perusahaan. 

 Dari return on equity dari tahun 2011-2013 dapat di ketahui bahwa tingkat 

penghasilan yang di peroleh perusahaan atas modal yang di investasikan sudah 

cukup tinggi karena terjadi kenaikan dari tahun ke tahun dan perusahaan tidak 

mengalami kerugian sama sekali pada periode 2011-2013. Akan tetapi 

meskipun penjualan mengalami peningkatan setiap tahunnya modal yang 

dimiliki perusahaan juga semakin tinggi, seharusnya perusahaan mampu 

menaikkan penjualannya dengan besarnya modal yang dimiliki perusahaan. 
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 Rosyda (2008) menguji “Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja 

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (periode 2003-2006). Penelitian 

ini menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, profitabilitas. Dan dari hasil kinerja keuangan 

perusahaan, dari rasio likuiditas, perusahaan tidak mampu berproduksi 

sehingga tidak mampu membayar hutang dan biaya operasionalnya. Dari rasio 

solvabilitas menujukkan bahwa perusahaan dalam kondisi kurang baik karena 

rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

panjangnya. rasio aktivitas menunjukkan bahwa rendahnya perputaran aktiva 

perusahaan. Dari hasil rasio profitabilitas perusahaan di katakan baik dalam 

melakukan penjualan produknya untuk meningkatkan laba perusahaan.  

 Dari empat rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas, 

solvabilitas, dan aktivitas, perusahaan kurang mampu membayar hutang 

jangka pendek maupun jangka panjangnya. Namun hal ini bertolak belakang 

dari rasio profitabilitas menunjukan bahwa perusahaan mampu menjual 

produknya dengan baik. 

 

B. Landasan Teori  

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan keuangan 

Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir 

dari suatu proses akuntansi laporan keuangan menjadi bahan referensi 

bagi pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Laporan 
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keuangan sebagai salah satu sumber informasi juga sebagai 

pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan oleh karena itu, 

jika keputusan kita salah maka nanti akan mengalami kerugian di 

kemudian hari, dan jika keputusan kita benar maka manfaatnya akan 

kita terima kemudian. Pengambilan keputusan ini sangat keritis 

sehingga tidak semua orang diberi tanggung jawab untuk pengambilan 

keputusan. Para pengambil keputusan biasanya memiliki syarat-syarat 

tertentu agar memiliki kualifikasi sebagai orang yang di beri otorisasi 

dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi kedudukan sesorang 

maka akan semakin tinggi dampak keputuan yang di ambil. 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari 

transaksi dan peristiwa lain yang di klarifikasi dalam beberapa 

kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, kelompok besar ini 

merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban 

dan ekuitas. Sedangkan unsur dalam laporan kinerja laba rugi 

perubahan dalam berbagai unsur neraca. (Syam, 2010) 

Laporan keuangan di gunakan perusahaan untuk melaporkan 

hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat 

meliputi manajer, investor, kreditor dan agen regulator. Sebaliknya 

pihak-pihak tersebut menggunakan nformasi yang di laporkan untuk 

membuat berbagai keputusan, seperti apakah akan melakukan investasi 

atau meminjamkan uang kepada perusahaan. (Horngren, 2014) . 
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b. Tujuan laporan keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan posisi 

keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar 

sesuai prinsip akuntansi yang di terima. Prinsip akuntansi Indonesia 

(PAI) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

b. Untuk dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 

laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam dalam menaksir potensi perusahaan dalam menaksir 

laba.  

d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 

dalam aktiva dan kewajiban satu perusahaan, seperti informasi 

mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 

di anut perusahaan. (Harahap, 2002) 

 Jadi disini dapat di simpulkan tujuan utama dari laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi dalam pembuatan suatu keputusan 
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serta memberikan gambaran pada fungsi laporan keuangan sebagai alat 

untuk melakukan peramalan. 

c. Komponen Laporan Keuangan 

 Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)  

laporan keuangan yang lengkap meliputi komponen-komponen berikut 

ini: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. Laporan arus kas selama periode 

e. Catatan atas lampiran keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya  

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang di 

sajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklaifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangan. Entitas di perkenankan menggunakan judul laporan 

selain yang di gunakan dalam pernyataan ini. 

d. Pemakai Laporan keuangan 

Pemakai laporan keuangan memiliki atau mempunyai 

kepentingan ekonomi langsung. Contoh pemakai ini dan jenis penilai 

dan keputusan dalam mana mereka menggunakan informasi akuntansi 

adalah:  
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a. Pemilik. Seorang pemiliki mengetahui apakah modalnya 

(kepemilikannya) naik atau turun menilai penggunaan dan 

pengelolaan kekayaan perusahaan oleh manajer.  

b. Kreditur atau suplier. Seorang kreditur atau supplier mengetahui 

apakah dapat diperpanjang kredit, menentukan persyaratan kredit, 

persyaratan yang di perlukan untuik mengamankan atau membatasi 

kontrak jika terjadi perkara di pengadilan, bangkrut, naik turunnya 

kepercayaan sebagai perusahaan sebagai langganan. 

c. Calon investor, kreditur, supplier, untuk mengetahui apakah 

bermanfaat memberikan komitmen kepada perusahaan, membatasi 

komitmen, menilai penggunaan pengelolaan kekayaan perusahaan 

oleh manajemen.  

d. Manajemen (termasuk direksi dan pimpinan) 

e. Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik laporan keuangan memiliki empat ciri khas yang 

membuat informasi berguna bagi pengguna laporan keuangan yaitu:  

a. Dapat di pahami. Suatu laporan keuangan harus dapat di pahami 

karena informasi yang di tampilkan dalam lapran keuangan adalah 

kemudahaannya untuk segera dapat di pahami oleh pengguna. 

Seorang pengguna laporan keuangan di harapkan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi serta kemampuan untuk mau mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun dengan demikian laporan 
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keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan 

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat di pahami oleh 

pengguna tertentu. 

b. Relevan. Laporan keuangan harus relevan karena dapat 

memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di 

masa lalu. Informasi posisi keuangan sering di gunakan untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. 

Kemampuan laporan keuangan dapat di tingkatkan dengan 

menampilkan informasi tentang transaksi dan peritiwa masa lalu.  

c. Keandalan. Laporan keuangan harus dapat di andalkan 

informasinya, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari 

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dapat di 

andalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. 

Informasi mungkin relevan, tapi apabila penyajiannya tidak dapat 

di andalkan maka penggunaan informasi secara potensial dapat 

menyesatkan. 

d. Dapat di bandingkan. Implikasi penting dalam karakteristik laporan 

keuangan dapat diperbandingkan bahwa pengguna harus mendapat 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang di gunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta 

pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi 
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keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang di 

gunakan oleh peristiwa membantu pencapaian daya banding. 

Perusahaan tidak harus meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak 

lagi selaras dengan karakterisik relevansi dan keandalan 

perusahaan juga perlu memepertahankan suatu kebijakan akuntansi 

kalau ada alternative lain yang lebih relevan dan lebih andal. 

(Syam, 2010) 

f. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut PAI sifat dan keterbataan laporan keuangan adalah: 

a. Laporan keuangan bersifat historis yaitu, merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak bisa 

di anggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan bersifat umum dan buatan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak tertentu. 

c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan 

d. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang materiil. Demikian 

pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos 

tertentu mungkin tidak di laksanakan jika tidak menimbulkan 

pengaruh yang materiil terhadap laporan keuangan. 

e. laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian bila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak 
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pasti mengenai penilaian suatu pos. maka lazimnya di pilih 

alternative yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang 

paling kecil. 

f. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat di 

gunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber 

ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.  

g. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat di 

kuantifikasikan umumnya di abaikan. 

Trueblood committee mengajukan beberapa kritik yang 

dilontarkan kepada fungsi akuntansi konvensional sebagai berikut: 

a. Akuntansi hanya menyangkut laporan masa lalu, tidak dapat 

menggambar kan proses secara eksplisit proses masa depan. 

b. Angka-angka akuntansi di dasarkan kepada hasil transaksi 

pertukaran sehingga hanya menggambarkan nilai saat itu.  

c. Dalam akuntansi sering di gunakan metode dari yang beberapa 

metode yang berbeda yang sama-sama di terima.  

d. Akuntansi menekankan pada laporan keuangan yang bersifat 

umum yang dapat di gunakan semua pihak. Sehingga terpaksa 

selalu memperhatikan semua pihak pemakainya yang sebenarnya 

memiliki perbedaan kepentingan.  

e. Angka-angka di satu laporan berkaitan di angka-angka laporan 

lainnya.  
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f. Diakui laporan sekarang tidak menggambarkan likuiditas dan arus 

kas. 

g. Perubahan dalam daya beli uang jelas ada, tapi hal ini tidak 

tergambar dalam laporan keuangan. 

h. Konsep materiality merupakan konsep pelaporan. Batasan terhadap 

istilah ini agak kabur. 

2. Analisis keuangan 

a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

Pengertian analisis laporan keuangan menurut (Subramanyam, 

2013) analisis laporan keuangan perusahaan merupakan aplikasi dari 

alat teknik analisis untuk laporan keuangan dan teknik-teknik analisi 

untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang 

berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 

bermanfaat. 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut (Harahap, 2002) 

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. 
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b. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menentukan 

kinerja dalam konteks tujuan dan strategi perusahaaan ada dua alat 

penting dalam analisis keuangan yaitu analisis rasio dan aanalisis arus 

kas. Analisis rasio (ratio analysis) mencakup penilaian bagaimana 

berbagai pos dalam laporan keuangan saling berhubungan satu sama 

lain. Analisis laporan arus kas memampukan analis untuk memeriksa 

likuiditas perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatur arus kas 

operasional, investasi, dan pendanaan. (Palepu, 2014) 

3. Analisis rasio keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan  

Analisis rasio merupakan salah satu alat analysis keuangan yang 

paling popular dan banyak di gunakan. Namun perannya sering di 

salah pahami dan sebagai konsekuensinya, kepentingan sering di lebih-

lebihkan sebuah rasio menyatakan hubungan matematis antara dua 

kuantitas. Rasio 200 terhadap 100 dinyatakan sebagai 2;1 atau cukup 

2. Meskipun perhitungan rasio merupakan operasi aritmetika 

sederhana interpretasinya lebih kompleks. Agar bermakna, sebuah 

rasio harus mengacu kepada hubungan ekonomis yang penting. Rasio 

merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang 

mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir.  

Analisis rasio dapat dapat mengungkapkan hubungan penting dan 

menjadi dasar perbandingan dalam menentukan kondisi dan tren yang 
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sulit untuk di deteksi dengan mempelajari masing-masing komponen 

yang berbentuk rasio. (Subramanyam, 2013) 

b. Tujuan Analisis Rasio Keuangan  

Tujuan analisis rasio adalah untuk mengevaluasi keefektifitasan 

kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Analisis rasio yang 

efektif mencakup angka financial yang mendasari faktor bisnis sedetail 

mungkin. Meski semua rasio tidak bisa memberi semua jawaban pada 

analis sehubungan dengan kinerja perusahaan, namun bisa membantu 

analis menyusun rerangka pertanyaan untuk analisis lebih lanjut. 

(Palepu, 2014) 

 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. (Harahap, 

2002) 

c. Jenis analisis Rasio keuangan 

Berbagai rasio dapat di hitung dengan menggunakan laporan 

keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam 

analisis keuangan, sementara yang lainnya unik untuk situasi atau 

industri yang spesifik. (Subramanyam, 2013).  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukaan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah 
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berubah menjadi kewajiban jangka pendek). Pada prinsipnya 

semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban. (Yusuf, 1998) 

a. Current Ratio 

Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan 

bisa di pakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio yang 

paling banyak di pakai untuk mengatur likuiditas perusahaan 

adalah current ratio. 

             

                
 

Artinya Current ratio menunjukkan sejauh mana kewajiban 

lancar (current liabilities) dijamin pembayarannya oleh aktiva 

lancar (current ratio).  

b. Quick Ratio 

Quick ratio bisa juga disebut acid test ratio, karena 

persediaan merupakan rekening yang paling lama untuk 

berubah menjadi kas, yaitu harus melewati bentuk piutang 

terlebih dahulu. Dan tingkat kepastiannya nilainya rendah. 

Harga persediaan mungkin tidak sama seperti yang di 

cantumkan di neraca, terutama untuk persedian barang dalam 

proses, maka rekening persediaan mungkin dikeluarkan dari 

perhitungan. Dalam perhitungan rasio likuiditas orang sering 

mengeluarkan pesediaan barang dan kalkulasi current ratio. 

Rasio seperti ini di sebut Quick ratio (Acid Test Ratio) 
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Artinya diluar persediaan barang yang mungkin masih jauh 

dari tunai, setiap Rp. 1 kewajiban lancar di jamin oleh aktiva 

lancar sebesar 0.95. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yaitu rasio yang menunjukan kemampuan dan 

efektivitas manajemen dalam mengelola sumbe-sumber yang 

dimiliknya. Rasio golongan ini menunjukkan efektivitas 

manajemen dalam mengelola bisnisnya (sumber-sumber yang ada).  

a. Asset Turnover (perputaran aktiva) 

Perputaran aktiva mengukur seberapa banyak penjualan 

bisa di ciptakan dari setiap rupiah aktiva yang di miliki.  

Perputaran aktiva menunjukan kemampuan manajemen 

mengelola seluruh investasi (aktiva) guna menghasilkan 

penjualan. 

                

      
 

Secara umum dapat di katakan bahwa semakin besar rasio 

ini akan semakin bagus karena merupakan pertanda bahwa 

manajemen dapat memanfaatkan setiap rupiah aktiva untuk 

menghasilkan penjualan. 
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b. Inventory turnover (perputaran persediaan) 

Perputaran persediaan merupakan rasio yang mungukur 

seberapa lama barang berada di gudang. Pemikirannya adalah 

bahwa kenaikan persediaan di sebabkan oleh peningkatan 

aktivitas, atau karena perubahan kebijakan persediaan. Kalau 

terjadi kenaikan persediaan yang tidak prroporsional dengan 

peningkatan aktivitas, maka berarti terjadi pemborosan dalam 

pengelolaan persediaan. Rasio lain yang banyak diapakai 

dalam golongan ini adalah perputaran persediaan (inventory 

turnover).  

                     

          
 

Rasio ini hampir sama dengan perputaran piutang dagang 

kecuali di aplikasikan ke persediaan barang (inventory) 

perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan 

barang perusahaan berputar dalam setahun. 

3. Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas menggunakan ukuran analitis yang 

kurang akurat tetapi lebih menyeluruh. Analisis solvabilitas 

melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah 

salah satunya. Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan 

perusahaan. Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya 

adalah laba (earnings) atau kemampuan menghasilkan laba dari 

operasi. Ukuran berbasis laba sangat penting dan merupakan 
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indikator andal atas kekuatan keuangan. Laba merupakan sumber 

kas yang paling di inginkan dan dapat diandalkan untuk 

pembayaran bunga dan pokok utang jangka panjang. 

(Subramanyam, 2013)  

a. Rasio total utang terhadap total modal (debt to total capital 

ratio) 

Debt to equity ratio, rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara  hutang dengan modal sendiri. Di nyatakan dalam rasio, 

           

           
 

Besarnya hasil perhitungan rasio kewajiban menunjukkan 

besarnya kewajiban total yang dapat di jamin dengan aktiva 

total. Semakin tinggi rasio kewajiban maka menunjukkan rasio 

keuangan yang di hadapi perusahaan semakin tinggi, begitu 

juga sebaliknya apabila rasio kewajiban rendah maka 

menunjukkan resiko keuangan yang dihadapi perusahaan 

semakin rendah.  

b. Rasio total utang terhadap modal ekuitas (total debt to equity 

capital ratio) 

           

                      
 

Besarnya hasil perhitungan rasio tewajiban terhadap 

ekuitas menujukkan seberapa besar kewajiban yang dapat 

dijamin dengan ekuitas. Semakin tinggi rasio kewajiban 
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terhadap ekuitas, maka akan semakin besar resiko keuangan 

yang di tanggung perusahaan, sebaliknya semakin rendah rasio 

kewajiban terhadap ekuitas maka semakin rendah resiko 

keuangan yang di tanggung perusahaan.  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio kinerja operasi yang umumnya 

mengaitkan pos laporan laba rugi dengan penjualan. Rasio-rasio ini di 

maksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan 

(atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan). Mungkin juga efisiensi 

ingin di kaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Rasio ini 

sering di sebut dengan margin laba (profit margin). 

a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross Profit Margin menunjukkan berapa persen 

keuntungan yang di capai dengan menjual produk. 

          

         
      

Dalam kondisi normal, gross profit margin seharusnya 

positif karena menunjukkan apakah perusahaan dapat menjual 

barangnya di atas harga pokoknya, yang paling berbahaya 

adalah bila perusahaan memang tidak mampu menjual dengan 

harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya sehingga dia harus 

menderita kerugian. Apapun alasannya, keadaan ini adalah 

keadaan yyang harus dihindari. Tidak ada perusahaan yang 

dapat hidup dengan gross profit margin negative. 
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b. Net profit margin (margin laba bersih) 

Net profit margin (margin laba bersih) yaitu tingkat 

keuntungan bersih yang di peroleh dari bisnis (setelah 

dikurangi dengan segala biaya-biaya. Net profit margin 

menunjukkan sejauh mana perusahaan mengelola bisnisnya. 

Perusahaan yang sehat seharusnya memiliki net profit margin 

artina perusahaan tersebut mencetak laba bersih. 

           

         
      

Walaupun Net profit margin (margin laba bersih) adalah 

positif seorang account officer tetap harus berhati-hati dan 

meneliti penyebabnya. Hal tersebut perlu di lakukan karena 

beberapa alasan contohnya mungkin saja perusahaan memiliki 

gross profit margin negative namun net profit margin hal ini 

berarti perusahaan memiliki pendapatan yang berasal dari luar 

bisnis utamanya. 

c. Return on Equity (ROE) tingkat pengembalian modal 

Rasio tingkat pengembalian modal ini mengukur seberapa 

besar pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang 

saham) atas modal yang dia setorkan untuk bisnis tersebut.  

Rasio ini di nyatakan sebagai berikut: 
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Return on Equtiy (ROE) merupakan indikator yang tepat 

untuk untuk mengukur keberhasilan bisnis dalam 

“memperkaya” pemegang sahamnya.  

d. Return on investment (ROI)

ROI menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa 

di peroleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

Karena itu digunakan angka laba setelah pajak dan (rata-rata) 

kekayaan perusahaan.  Rasio ini di nyatakan sebagai berikut: 

Rasio Return on investment (ROI) atau Return on 

Asset(ROA) rasio ini mengukur tingkat keuntungan lainnya. 

rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas 

seluruh investasi yang telah di lakukan. Dengan kata yang lebih 

sederhana (ROI) berapa laba yang di peroleh atas setiao Rp. 1 

investasi yang di lakukan.   

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat di ketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan 
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suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam priode tertentu. 

Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. Tujuan utama suatu perusahaan untuk 

memaksimalkan nilai pemegang saham. Dalam pencapaian tujuan ini 

perusahaan perlu melakukan pencapaian evaluasi laporan-laporan 

keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

 

 


