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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mengkaji 

aspek yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan perusahaan. 

Penelitian Marsuki,dkk(2012) mengenai Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Pemerintah dan Bank Swasta Nasional.Tujuan  penelitian ini adalah untuk  menganalisis 

kinerja keuangan Bank Milik Pemerintah dan Bank Swasta Nasional dan untuk mengetahui 

apakah  terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Milik Pemerintah dan Bank Swasta 

Nasional periode 2006-2011 dengan menggunakan proksi rasio keuangan. Pada Periode 2006-

2011. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 Bank Pemerintah dan 7 Bank Swasta Nasional 

Devisa. Indikator kinerja keuangan diukur dengan CAMEL yang terdiri dari rasio-rasio CAR, 

RORA, NPM,  ROA,  OR,  CM  Ratio  dan  LDR.  Metode  analisis adalah  uji  beda 

Anova.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika diukur dari rasio-rasio CAR, RORA, NPM, 

ROA dan OR.Ternyata tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan  antara  bank  pemerintah  

dan  bank  swasta nasional.Namun jika dilihat dari  LDR dan CM Ratio,ternyata terdapat 

perbedaan kinerja keuangan antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional. 

Penelitian  Febryani  dan  Zulfadin  (2003)  mengenai Analisis  Kinerja  Bank  Devisa dan  

Bank  Non Devisa  di  Indonesia.Penelitian  ini  mencoba  melihat  perbedaan  kinerjaantara  

Bank  Devisa  dengan Bank  Non Devisa  pada  periode  krisis  ekonomi.  Pendekatan 

pengukuran kinerja yang digunakan adalah Return on Asset(ROA), Return  on Equity(ROE) 

dan Loan to Deposit Ratio(LDR). Dalam penelitian ini  metode yang digunakan adalah metode 

ujihipotesis yang bertujuan  untuk  mengetahui apakah terdapat  perbedaan kinerja keuangan 

antara bank devisa dan  non devisa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  pada  tahun 2000 

tidak terdapat perbedaankinerja antara bank devisa dan non devisa jika dilihat dari ROA, ROE 

dan LDR. Hasil uji statistik untuk tahun  2001  juga menunjukkan tidak adanya perbedaan 
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kinerja antara bankdevisa dengan bank non devisa jika dilihat dari ROA dan ROE.Sedangkan 

untukindikator LDR hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang 

cukup signifikan antara bank devisa dan non devisa. 

Putri dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah . Penelitian ini menggunakan uji Hipotesis 

Independent Sample T-test. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank konvensional dan Bank 

Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR,ROA,CAR dan BOPO. Sedangkan 

pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Konvensional 

dan Bank Syariah.. 

Meliangan dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Antara Bank BCA (Persero) Tbk dan Bank CIMB Niaga (Persero) Tbk.Penelitian 

ini menggunakan metode Independent Sample T-Test . Hasilnya menunjukkan terdapat 

perbedaan kinerja keuangan dari Bank BCA dan Bank CIMB Niaga. Manajemen Bank CIMB 

. 

Zakaria dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Posisi Kinerja keuangan 

antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

Purposive Samplling. Hasilnya ada 4 dari 5 rasio keuangan Bank Syariah dalam 6 tahun 

terakhir menunjukkan hasil yang baik semnetara 3 dari 5 rasio keuangan Bank Konvensional 

dalam 6 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Laporan keuangan 

PSAK No. 09 (2015) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 
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ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a) Aset;  

b) Laibilitas;  

c) Ekuitas;  

d) Penghasilan dan beban,termasuk keuntungan dan kerugian 

e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya   sebagai pemilik 

; dan 

f) Arus kas. 

Karakter kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat 

dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbadingkan. PSAK Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan No 24 (2015) 

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. 

Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan 

keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut 

terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.  PSAK Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan No 25 (2015) 
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2) Relevan 

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka dimasa lalu. PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan No 26 (2015) 

3) Keandalan 

Informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari 

pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan No 31 (2015) 

4) Dapat dibandingkan 

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. 

Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh 

karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 

yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode 

yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda. PSAK Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan No 39 (2015) 

PSAK 1 (2015) Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen diantaranya 

adalah laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi 

keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.Perusahaan dianjurkan 



9 
 

untuk menyajikan laporan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang 

mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. 

1) Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. PSAK 

1 No 81A (2015) 

2) Laporan Perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan asset 

bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. perusahaan harus menyajikan 

laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. PSAK 1 

No.109 (2015) 

3)  Laporan Posisi Keuangan (Neraca)   

Laporan posisi keuangan perusahaan disajikan sedemikian rupa yang 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu maksutnya adalah 

menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. 

PSAK 1 paragraf 40A-40D (2015) 

4) Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas adalah informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna 

laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara 

kas dan kebutuhan entitas dalam menggunkan arus kas tersebut. PSAK 1 No.111 (2015) 

5) Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan 

komperehensif lain , laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. PSAK 1 No. 07 

paragraf 1(2015) 
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Laporan keuangan dalam perkembangannya tidak selalu lancar tetapi laporan 

keuangan juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan laporan keuangan(Dhaniel 

Syam,2011) sebagai berikut: 

a) Laporan keuangan bersifat historis,yaitu merupakan laporan atau kejadian yang 

telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

b) Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

c) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan.  

d) Akuntansi hanya melaporkan informasi yang materil. Demikian pula, penerapan 

standar akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan 

jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang materil terhadap kelayakan laporan 

keuangan. 

e) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi suatu peristiwa  / 

transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) (substance over form). 

f) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis,dan pemakai 

laporan diasumsikan memahami bahasa tejnis akuntansi dan sifat dari informasi 

yang dilaporkan. 

g) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomi dan tingkat kesuksesan antar 

perusahaan. 

h) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian,bila 

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian 
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suatu pos,maka lazimnyadipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai 

aset yang paling kecil. 

i) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan 

2. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Rangkuti (1998:132) mengatakan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan teknik untuk mengetahui secara cepat kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya 

adalah untuk mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini dan memprediksi kondisi masa yang 

akan datang. Selanjutnya laporan keuangan tersebut haruslah dianalisis dengan 

menggunakan perangkat-perangkat anailsis yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

analisis. 

a. Alat Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Subramanyam dan Wild (2013), alat penting analisis keuangan yaitu: 

1. Analisis laporan keuangan komparatif 

Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan cara menelaah 

neraca,laporan laba rugi,atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode 

keperiode berikutnya 

2. Analisis laporan keuangan common size 

Laporan common size berguna untuk perbandingan antar perusahaan karena 

laporan keuangan perusahaan yang berbeda dibuat dalam jurnal common 

size.peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. 

b. Beberapa pendekatan dalam menganalisis laporan keuangan: 

     Menurut Sudana (2011: 24), cara menganalisis laporan keuangan yaitu: 

a. Cross Section Analysis 



12 
 

Analisis yang dilakukan dengan membandingkan data laporan keuangan pada tahun 

yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan 

rasio industri. 

b. Time Series Analysis 

Pendekatan yang menggunakan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke 

waktu 

3. Kinerja Keuangan 

Menurut Bastian (2006),kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan / program / 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Menurut 

Gito sudarmo  dan  Basri (2002:275) kinerja keuangan adalah rangkaian   aktivitas   

keuangan   pada   suatu   periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Penilaian  kinerja  keuangan  merupakan  salah  

satu  cara  yang  dapat dilakukan  oleh  pihak  manajemen  agar  dapat  memenuhi  

kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

a. Manfaat Penilaian Kinerja Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah    sebagai 

berikut: 

1. Mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

2. Melihat kinerja organisasi secara keseluruhan maka pengukuran kinerja juga 

dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan 

perusahaan  secara keseluruhan. 

3. Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk  masa yang akan 

datang. 
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4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi  pada 

umumnya dan divisi atau bagian  organisasi  pada  khususnya. 

5. Dasar  penentuan kebijaksanaan  penanaman  modal  agar  dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas perusahaan.  

b. Tujuan Penilaian Kinerja 

Munawir (2000:31), Tujuan penilaian kinerja perusahaanadalah sebagai 

berikut: 

1.Mengetahui tingkat likuiditas,yaitu kemampuan  perusahaan untuk memperoleh 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi  keuangannya pada saat ditagih. 

2.Untuk mengetahui tingkat solvabilitas,yaitu kemampuan  perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila  perusahaan  tersebut dilikuidasi  baik  

kewajiban  keuangan  jangka  pendek  maupun  jangka panjang. 

3. Mengetahui   tingkat   rentabilitas   atau   profitabilitas,   yaitu menunjukkan 

kemampuan  perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas usaha,yaitu kemampuan perusahaan  untuk 

melakukan usahanya dengan stabil. yang diukur dengan  mempertimbangkan  

kemampuan  perusahaan  untuk  membayar beban   bunga   atas   hutang-hutangnya 

,termasuk membayar   kembali pokok  hutangnya  tepat  pada  waktunya  serta  

kemampuan  membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa 

mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

4. Analisis Rasio Keuangan 

a. Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Brigham dan Houston (2010:134-152), jenis analisis rasio keuangan, 

yaitu: 
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1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan 

lainnya dengan kewajiban lancarnya .Dua rasio likuiditas yang sering digunakan 

yaitu: 

  a.  Rasio Lancar 

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lacar ditutupi oleh 

aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat, 

Rumusnya: 

    Rasio lancar = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

 b. Rasio Quick 

Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset 

lancar,kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Rumusnya: 

Rasio Quick = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑝𝑝𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

2. Rasio Manajemen Aset/aktifitas 

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur 

asetnya .Empat rasio aktifitas yaitu: 

a. Jumlah hari penjualan belum tertagih/rata-rata umur piutang. Rasio ini 

digunakan untuk menilai piutang usaha,dan dihitung dengan hari penjualan 

rata-rata untuk mencari beberapa haripenjualan terikat dalam piutang usaha. 

Rumusnya: 

∑hari penjualan belum tertagih = 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃
𝑝𝑝𝐴𝐴𝑙𝑙𝑘𝑘𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙/365

 

b. Rasio perputaran persediaan 
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Rasio ini merupakan rasio dimana penjualan dibagi dengan aset. Rasio 

ini menunjukkan berapa kali pos tersebut berputar sepanjang tahun. 

Rumusnya: 

Rasio perputaran persediaan=𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑘𝑘𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 

c. Rasio perputaran aset tetap 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik 

dan peralatannya .Rumusnya: 

                             Rasio perputaran aset tetap = 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑘𝑘𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑝𝑝 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ

 

                           d. Rasio perputaran total aset 

Rasio ini mengukur perputaran seluruh aset perusahaan,dan dihitung 

dengan membagi penjualan dengan total aset. Rumusnya: 

Rasio perputaran total aset=𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑘𝑘𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 

3. Rasio manajemen Utang/Solvabilitas 

Rasio yang mengukur penggunaan pendanaan utang, rasio total hutang 

terhadap total aset. Rasio ini mengukur presentase dana yang diberikan oleh 

kreditor. Rumusnya: 

Rasio total hutang terhadap total aset=𝑇𝑇𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas manajemen 

aset,dan utang pada hasil operasi. Ada tiga rasio yang dihitung: 

a. Margin laba atas penjualan 

Rasio ini mengukur laba bersih penjualan,dihitung dengan membagi 

laba bersih dengan penjualan. Rumusnya: 

Margin laba atas penjualan=𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑙𝑙 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ
𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑘𝑘𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
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b. Pengembalian atas total aset/ROA 

Rasio ini mengukur pengembalian atas total aset setelah bunga dan 

pajak. Rumusnya: 

Pengembalian atas total aset/ROA=𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑙𝑙 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ
𝑇𝑇𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 

c. Pengembalian ekuitas biasa/ROE 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang 

saham biasan. Rumusnya: 

Pengembalian ekuitas biasa/ROE= 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑙𝑙 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ
𝐸𝐸𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑙𝑙𝐴𝐴𝑙𝑙

 

d. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (BEP) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasi. Rumusnya: 

BEP(basic earning power)= 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 

e. Rasio Nilai Pasar 

Rasio ini menghubungkan harga saham perusahaan demgan laba,arus 

kas, dan nilai buku per sahamnya. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung: 

f. Rasio harga /laba 

Rasio ini menunjukkan jumlah yang dibayarkan ivestor untuk setiap 

dolar laba yang dibayarkan. Rumusnya: 

Rasio harga/laba=𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎

 

g. Rasio Nilai pasar /nilai buku 

Rasio ini merupakan harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya. 

Rumusnya,pertama menghitung nilai buku per saham. Rumusnya: 

Nilai buku per saham= 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑙𝑙𝐴𝐴𝑙𝑙
𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ 𝑆𝑆𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙
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Selanjutnya membagi harga pasar per saham dengan nilai buku per saham untuk 

mendapatkan rasio nilai pasar/nilai buku. Rumusnya: 

Rasio nilai pasar/nilai buku=𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑙𝑙𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 𝐵𝐵𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎

 

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

   

D. Hipotesis

Sebagaimana ditulis oleh (J.Supranto, 2001) bahwa hipotesis pada dasarnya adalah 

suatu anggapan yang mungkin benar dansering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. 

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Swasta Nasional dan Bank 

umum Pemerintah 

H2: Kinerja keuangan Bank Swasta Nasional lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja 

keuangan Bank Umum Pemerintah. 

Bank 

Bank Umum Pemerintah  Bank Swasta Nasional 

Laporan 
Keuangan

Laporan 
Keuanga

Rasio man.asset 

Rasio man.utang 

Rasio profitabilitas 

Rasio man.asset 

Rasio man.utang 

Rasio profitabilitas 
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