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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut Orniati (2009) dalam penelitianya yang berjudul Laporan 

Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan menunjukkan PT. Wira 

Jatim Group Pabrik Es Betek Malang, kondisi likuiditas perusahaan selama tahun 

2005–2007 terus mengalami peningkatan, didasarkan atas besaran prosentase dari 

ketiga rasio yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang 

dimiliki selama periode tiga tahun tersebut mengalami peningkatan.Dengan 

adanya peningkatan tersebut berarti beban bunga atas kewajiban lancar yang harus 

ditanggung oleh perusahaan dapat tertutupi.Kondisi solvabilitas perusahaan 

selama tahun 2005–2007 terus mengalami peningkatan, didasarkan atas besaran 

prosentase dari kedua rasio yang digunakan.Hasil debt ratio menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar dan kewajiban jangka 

panjangnya ditambah beban bunga pinjaman yang ada dengan total aset yang 

dimiliki selama periode tiga tahun tersebut mengalami peningkatan. Time interest 

earned ratio menunjukkan kemampuan laba perusahaan dalam menjamin beban 

bunga yang ditanggung terus mengalami peningkatan. Ringkasnya, kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya terus mengalami peningkatan. Kondisi aktivitas perusahaan selama 

tahun 2005–2007 adalah berbeda untuk rasio yang berbeda. Hasil rasio perputaran 

piutang menunjukkan besaran yang terus mengalami penurunan, berarti 
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perusahaan belum secara maksimal dalam mengelola piutang yang dimiliki, dan 

apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi maka akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. Kondisi profitabilitas perusahaan selama tahun 2005–2007 terus 

mengalami peningkatan, didasarkan atas besaran prosentase dari ketiga rasio yang 

digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan, baik berupa laba kotor (gross profit) maupun laba bersih (net profit) 

selama periode tiga tahun tersebut mengalami peningkatan. Nilai ROI menunjukkan 

perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva terus menaik, yang 

berarti kemampuan perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki dalam tujuan 

mempertinggi keuntungan yang diperoleh terbukti semakin meningkat. 

Menurut Lili Dwi Suryani (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaa Pada 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.Variabel yang digunakan adalah variable 

Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas dengan menggunakan metode time 

series analisis. Tahun yang diteliti mulai tahun 1990-2005. Hasil analisis 

menunjukan bahwa kinerja PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Jika dilihat dari 

rasio likuiditasnya kurang baik karena cenderung dari tahun ke tahun. Dan analisis 

rasio leverage menunjukan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya kurang baik, sehingga berfluktuasi dan cenderung 

meningkat. Dari rasio aktivitas menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan modal mengalami penurunan dan kurang efisien sehingga 

berfluktuasi dan cenderung menurun. Dari analisis profitabilitas secara umum 

cenderung menurun karena disebabkan oleh tingkat penjualan semakin menurun 

karena persaingan dengan industri lain yang memiliki harga yang lebih murah. 
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Penelitihan yang dilakukan Maith (2013) berdasarkan perhitungan rasio 

likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang 

baik. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas bahwa 

pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio 

likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik 

atau liquid.  Liquid yaitu keadaan dimana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam 

keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Untuk rasio 

hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini dapat 

dilihat pada nilai rasio yang dialami oleh perusahaan, yaitu berkisar pada 69,3% 

sampai 130,81%. Semakin tinggi nilai rasio ini akan semakin buruk kinerja 

perusahaan. Untuk nilai 69,3% terjadi pada tahun 2009, selanjutnya naik menjadi 

100,9% pada tahun 2010. Ini berarti pada tahun 2010 modal perusahaan sudah 

tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur.Begitu 

juga yang dialami perusahaan pada pertengahan tahun 2012.Hal ini sangatlah 

tidak baik bagi keadaan perusahaan.Untuk hal ini perusahaan berada pada posisi 

insolvable yaitu keadaan dimana kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah bahkan 

cenderung tidak tepat waktu.Berdasarkan rasio aktivitas setiap tahunnya 

perusahaan ini mengalami kenaikkan, ini berarti bahwa perusahaan bekerja secara 

efisien dan  likuid. Secara keseluruhan, untuk rasio aktivitas pada dasarnya 

keadaan perusahaan masih dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada keempat 

rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahun. Secara 

keseluruhan, untuk rasio profitabilitas ini perusahaan berada dalam keadaan yang 

baik. Hal ini dapat kita lihat pada peningkatan yang ada dalam data rasio 

profitabilitas. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setiap tahun semakin meningkat. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atasberbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi 

perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas 

Menurut Udekusuma (2007) definisi manajemen kinerja adalah suatu 

proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi 

dengan tujuan individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun 

tujuan perusahaan dapat bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan hanya tujuan 

individunya yang tercapai tetapi juga ikut berperan dalam pencapaian tujuan 

organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih 

besar. 

 

2. Tujuan Kinerja 

Dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan memiliki 

tujuan yang sangat penting bagi perusahaan karena hasil pengukuran tersebut 

dapat mengetahui tingkat likuiditas,solvabilitas,rentabilitas,dan stabilitas usaha 

(Munawir, 2012 : 31), yang dapat digunakan oleh pihak manager untuk menilai 

apakah tujuan yang ditetapkan perusahaan telah tercapai, sehingga kepentingan 
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investor, kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi. Pengukuran kinerja 

keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh 

manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan 

tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.  

 

3. Jenis Pengukuran kinerja keuangan  

Pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasinya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 

review data, menghitung, mengukur, meninterpretasi, dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

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

dikelompokkan ke dalam lima macam katagori, yaitu: 

1. Rasio likuiditas  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancar.Dua rasio 

likuiditas yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat.  

Berikut perhitungan: 

      Aset lancar 

Rasio Lancar =       x 100% 

     Hutang lancar 

 

     Aset lancar – persediaan  

Rasio Cepat =       x 100% 

   Hutang lancar 
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2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan aset dengan 

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

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

total aset berikut perhitungan: 

   Harga pokok penjualan 

Perputaran Persediaan =            x 1 

Persedian  

 

Penjualan 

Perputaran Aset Tetap =    x 1 

Aset Tetap 

 

     Piutang  

Rata-rata Umur Piutang =          x 1 

Penjualan 

 

     Penjualan  

Perputaran Total Aset =   x 1 

Total asset 

 

3. Rasio Solvabilitas  

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

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

              Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset =         x 100% 

              Total Aset 

 

4. Rasio Profitabilitas  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang 

sering dibicarakan yaitu: Profit margin, Return on total asset (ROA), dan return 

on equity (ROE). Berikut perhitungan: 
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   Laba Bersih 

Profit Margin =       x 100% 

Penjualan  

 

  Laba Bersih  

ROA =   x 100% 

Total Aset 

Laba Bersih 

ROE =   x 100%  

Modal Saham 

 

 

C. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut Kasmir (2012:7) laporan keuangan adalah 

“laporan yang menunjukan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Menurut Hanafi (2009 :49) menyatakan bahwa salah satu sumber 

informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, 

kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. 

Ada tiga laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan, (1) Neraca, (2) Laporan 

Laba-Rugi, (3) Laporan Arus Kas. Laporan keuangan diperlukan karena dapat 

memberikan informasi yang menjadi input untuk pengambilan keputusan.  

Harahap (2013:105) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu 

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

yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu 

perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi 

analis sebagai alat pengambilan keputusan. Laporan keuangan menggambarkan 

posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus 

dana perusahaan dalam periode tertentu. 
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1. Jenis Laporan Keuangan 

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

berikut: 

a. Neraca 

Merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aset (harta), kewajiban (utang), dan 

modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Artinya, dari suatu 

neraca akan tergambar berapa jumlah harta, kewajiban, dan modal suatu 

perusahaan. Adapun informasi yang disajikan dalam neraca adalah sebagai 

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

masing-masing jenis aset, 3.Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability), 4.Jumlah 

rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang, 5.Jenis-jenis modal (equity), 

6.Serta jumlah rupiah masing-masing jenis modal. 

b. Laporan Laba Rugi 

Menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

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

tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (Penjualan) dan biaya 

yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, Perusahaan dalam keadaan laba 

atau rugi. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi 

meliputi:1.Jenis-jenis pendapatan (penjualan) yang diperoleh dalam suatu periode, 

2.Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, 3.Jumlah keseluruhan 

pendapatan, 4.Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode, 5.Jumlah rupiah 

masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan dan jumlah keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan, 6.Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah 

pendapatan dan biaya.Selisih ini disebut laba atau rugi. 
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c. Laporan Perubahan Modal 

Merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki 

perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan 

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

laporan perubahan modal meliputi :1.Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada 

saat ini, 2.Jumlah rupiah tiap jenis modal, 3.Jumlah rupiah modal yang 

berubah, 4.Sebab-sebab berubahnya modal, 5.Jumlah rupiah modal sesudah 

perubahan. 

d. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang 

disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang 

dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab 

penyebabnya. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan menjadi jelas akan 

data yang disajikan. 

e. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar 

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

Sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

perusahaan. Baik arus kas masuk maupun kas keluar dibuat untuk periode tertentu. 

 

2. Karakteristik laporan keuangan  

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

mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK 

terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk yaitu : 
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1. Memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 

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

PSAK 25 (revisi 2009) mengatur hirarki panduan otoritatif yang 

dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara 

khusus mengatur suatu pos tertentu. 

2. Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan mudah dipahami. 

3. Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan 

khusus dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk 

memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu 

terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 

 

3. Tujuan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan yang dibuat pada dasarnya sudah pasti memiliki tujuan 

tertentu seperti sebagai media informasi keuangan terhadap kegiatan usaha yang 

digunakan oleh pihak manajemen sebagai acuan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015) 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah “Menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomik. 
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Menurut Fahmi (2012:23) menyatakan “Laporan keuangan sangat 

diperlukan untuk mengukurhasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu 

ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai 

tujuannya”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi 

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

berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

4. Analisis Laporan Keuangan  

Analisis laporan keuangan melibatkan penggunaan laporan keuangan, 

terutama neraca dan laporan laba rugi karena laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai suatu perusahaan. Informasi kinerja terutama disediakan 

dalam laporan laba rugi. Menurut Syamsudin (2011:37) “analisa laporan 

keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan penghitungan rasio-rasio untuk 

menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinannya 

dimasa depan”  

Analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari unsur-unsur laporan 

keuangan yang akan diubah menjadi unit informasi yang lebih kecil sehingga 

dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta keefektifitas 

manajemennya. Informasi tersebut sangat berguna bagi pihak manajamen untuk 

mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
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5. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2013: 195) mengemukakan tujuan analisis laporan keuangan 

sebagai berikut : 

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

yang ada dalam laporan keuangan biasa. 

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

laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui masalah yang terkandung dalam laporan keuangan. 

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

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen internal 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

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

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

peningkatan. 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain : 

a) Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

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

waktu tertentu : 

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

2) Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya). 
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3) Likuiditas. 

4) Solvabilitas. 

5) Aktivitas. 

6) Rentabilitas dan profitabilitas. Indikator pasar modal. 

d) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 

1) Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

2) Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau 

standar ideal. 

3) Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, 

dan sebagainya. 

4) Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

D. Pengertian Analisis Rasio 

Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 

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

item-item yang ada didalam laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba-rugi. 

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

rasio merupakan cara menyajikan informasi dari laporan keuangan. Analisis ini 

disusun dengan menggabungkan angka-angka dalam dan antara neraca dan 

laporan laba-rugi. 
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Harahap (2013:297), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari 

hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah 

tertentu dalam satu pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan 

metode analisis berupa rasio yang akan dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan. Rasio keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Berdasarkan 

tujuan penganalisanya, analisis rasio dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 

1. Rasio Likuiditas 

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

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

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

Rasio lancar 

Rasio ini merupakan suatu ukuran perusahaan dalam memenuhi suatu kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. 

      Aset lancar 

Rasio Lancar =       x 100% 

     Hutang lancar 

 

     Aset lancar – persediaan  

Rasio Cepat =       x 100% 

   Hutang lancar 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid mampu 

menutupi kewajiban lancar.Persediaan biasanya dianggap aset yang tidak likuid 

maka dikeluarkan dari aset lancar untuk menghitung rasio cepat. 
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2. Rasio Aktifitas 

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

aktifitas dan efesiensi perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya. 

Perputaran aset, umur piutang, dan perputaran total aset. 

Penjualan 

Perputaran Aset Tetap =    x 1 

Aset Tetap 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

penjualan dengan aset tetap yang dimiliki. 

Piutang  

Rata-rata Umur Piutang =          x 1 

Penjualan 

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

menjadi kas. 

     Penjualan  

Perputaran Total Aset =   x 1 

Total aset 

Rasio ini menghitung efektifitas penggunaan aset. Semakin tinggi rasio berarti 

menunjukkan kondisi yang baik, sedangkan semakin rendah menunjukkan kondisi 

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

investasinya. 

 

3. Rasio Solvabilitas 

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

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel 

merupakan perusahaan yang total hutangnya lebih besar dari total asetnya.  

                    Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset =         x 100% 

              Total Aset 
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4. Rasio Profitabilitas 

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

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

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

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

   Laba Bersih 

Profit Margin =       x 100% 

Penjualan  

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

  Laba Bersih  

ROA =   x 100% 

Total Aset 

ROA ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. 

Laba Bersih 

ROE =   x 100%  

Modal Saham 

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham tertentu. 

 

 


