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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mahlatin (2008) mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “Analisis Rasio Keuangan 

untuk Menilai Kinerja Manajemen Keuangan Perusahaan pada Pabrik Gula 

Kebon Agung Malang”. Analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan yaitu dengan menggunakan metode time series analysis dan teknik 

analisis rasio yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Hasil 

penelitian tersebut rasio likuiditas yang kurang efektif, rasio solvabilitas juga 

kurang baik, nilainya terus meningkat selama empat periode pada tahun 2004-

2007. Perusahaan kurang efektif dalam mengelola aktivanya hal ini terlihat 

pada rendahnya rasio aktivitas. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indiatul Lusiana (2007)

Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan (Studi pada 

PT. HM Sampoerna Tbk 2003-2007). Analisis yang digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan metode time series

analysis dan teknik analisis rasio. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas mengalami penurunan untuk curennt ratio (Rasio Lancar) di bawah 

standar rata-rata standar industri. Rasio aktivitas dari perputaran persedian 

perusahaan menurun ,hal ini disebabkan lamanya penyimpanan barang di 

gudang. 
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Viky Firman Jaya(2013) 

Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis 

yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan yaitu dengan 

menggunakan metode Trend. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo 

semakin baik (rasio likuiditas), tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) 

perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi semakin baik antara tahun 2008 sampai dengan 2010, 

kemudian berkurang pada periode tahun 2010 sampai dengan 2012 (rasio 

profitabilitas), kemampuan membiayai perusahaan dengan hutang sudah baik 

sampai dengan tahun 2010 dan mengalami penurunan kinerja pada tahun 

2011 dan 2012 (rasio solvabilitas). 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan adalah alat analisis yang digunakan dan periode pengukuran kinerja 

peneliti Mahlatin (2008), yaitu menggunakan rasio aktivitas pada periode 

2004-2007. Penelitian yang dilakukan oleh Indiatul Lusiana (2007) yaitu 

menggunakan rasio likuiditas 2003-2007. Penelitian yang dilakukan oleh 

Viky Firman Jaya(2013) yaitu menggunakan rasio pasar 2008-2012. 

Penelitian yang sekarang dilakukan adalah menggunakan alat analisis 

yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor : KEP-100/MBU/2002 pada periode 2012-2014. Persamaan penelitian 

terletak pada pengukuran kinerja keuangan. 
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B. Kajian Teoritis  

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan sangat memiliki peranan yang sangat 

penting bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat melihat sehat atau 

tidak sehat kondisi perusahaan, apabila tingkat kesehatan baik maka 

tingkat kepercayaan pihak berkepentingan akan tinggi, apabila tingkat 

kesehatan buruk maka tingkat kepercayaan akan cenderung lemah. Berikut 

dipaparkan beberapa pengertian kinerja keuangan. 

Menurut Fahmi (2012:2)Pengertian kinerja keuangan yaitu suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. 

Menurut IAI (2007) Pengertian Kinerja Keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya 

yang dimilikinya”. 

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan 

satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang 

dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. 

Dari beberapa pernyataan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan 

yang diukur dalam menghasilkan laba,sehingga perusahaan dapat melihat 

prospek, pertumbuhan dan potensi perusahaan untuk berkembang kearah 

yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. 
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a. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan  

Menurut Munawir (2010;31) pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya : 

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek nya secara tepat waktu. 

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas perusahaan yaitu kemampuan 

perusahaan melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 

Bunga atas hutang-hutangnya. 

b. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan  

Manfaat penilain kinerja keuangan perusahaan adalah: 

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatannya 

2) Digunakan untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan,maka 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara kesuluruhan. 
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3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk 

masa yang akan datang. 

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

perusahaan pada umumnya dan divisi pada khususnya. 

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efesiensi dan produktivitas perusahaan. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

a. Pengertian laporan keuangan 

Laporan keuangan pada umumnya merupakan hasil dari suatu 

pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan selama 

periode tertentu. Laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan 

standar yang berlaku. Laporan keungan setelah dicatat dan dianalisis 

dapat menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi pihak 

perusahaan maupun pemegang kepentingan. Laporan keuangan juga 

merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan untuk 

menentukan langkah apa yang diambil saat ini dan masa yang akan 

datang, dengan melihat  persoalan yang timbul baik kelemahan maupun 

keunggulan sumber daya perusahaan. 

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu atau 

jangka waktu tertentu. 

Menurut Fahmi (2012:2) laporan keuangan merupakan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi atau keadaan dari suatu 
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perusahaan, dimana selanjutnya informasi itu akan menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. 

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam 

suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan 

kondisi perusahaan saat iniadalah merupakan kondisi terkini. Kondisi 

perusahaan terkini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 

(untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya 

laporan keuangan dibuat per periode, dengan adanya laporan keuangan, 

dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan 

keuangan tersebut. 

b. Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan disusun 

guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Berikut ini beberapa tujuan 

pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :  

1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini.  

2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  
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3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu.  

4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.  

5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.  

6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode.  

7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan.  

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, 

akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. 

c. Sifat Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2013:11) pencatatan yang dilakukan dalam 

penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah 

yang berlaku, demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan 

didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam hal ini sifat 

laporan keuangan yaitu :  

1) Bersifat Historis  

 Bersifat Historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan 

disusun dari masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa 

sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu 
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atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode 

sebelumnya).  

2) Bersifat Menyeluruh  

 Bersifat Menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap 

mungkin, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-

sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang 

lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.  

d. Jenis-Jenis Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2013:28) Secara umum jenis-jenis laporan 

keuangan yaitu :  

1) Neraca  

Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi 

keuangan yang dimaksud berupa posisi jumlah dan jenis aktiva 

(harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat 

tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi (jumlah dan 

jenis) harta, utang, dan modal perusahaan. Dan juga neraca dibuat 

dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan, namun neraca biasanya 

dibuat pada akhir tahun atau kuartal.  

2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 
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tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan 

sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, dan juga tergambar 

jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya 

ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Laporan laba rugi 

dibuat dalam siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui 

jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan untung 

atau rugi.  

3) Laporan Perubahan Modal  

Merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang 

dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan 

modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. 

Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan 

modal artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan 

modal di perusahaan 

4) Laporan Arus Kas  

Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua 

aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang 

berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Laporan 

arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode 

laporan. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas 

keluar selama periode tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk 
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ke perusahaan, misalnya hasil dari penjualan atau penerimaan 

lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan 

jenis-jenis pengeluaran seperti pembayaran biaya operasional 

perusahaan. 

5) Laporan Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada 

laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya 

terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang 

perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu 

dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah 

menafsirkannya. 

e. Pihak yang memerlukan laporan keuangan 

Menurut Kasmir (2013:18) laporan keuangan disusun 

berdasarkan tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik 

dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai 

pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya, 

pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun 

ekstern perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan 

tersendiri dalam menggunakan laporan keuangan tersebut. Berikut 

penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan: 
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1) Pemilik 

Pemilik adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini 

tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan 

bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan 

terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah : 

a) Untuk melihat kondisi dan posisi keuangan perusahaan saat ini. 

b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam 

suatu periode. Kemajuan ini dilihat dari kemampuan manajemen 

dalammenciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari 

laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada 

perubahan atau tidak. 

c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah 

ditetapkan artinya penilaian diberikan untuk manajemen 

perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau 

tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan 

langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan 

maupun perbaikan. 

2) Manajemen 

 Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. 

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan 

cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai 

penting laporan keuangan bagi manajemen : 
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a) Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai 

dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah 

telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau 

tidak. 

b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada 

selama ini. 

c) Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat 

menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

d) Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

keuangan kedepan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, 

dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan 

dapat tercapai. 

3) Kreditor 

Kreditor merupakan pihak pemberi dana seperti bank atau 

lembaga keuangan. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan 

keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau 

pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, 

prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada 

berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor 

antara lain sebagai berikut : 
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a) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami 

kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. 

Oleh karena itu pihak kreditor sebelum memberikan dana terlebih 

dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. 

Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang telah dibuat. 

b) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah 

berjalan untuk melihat perusahaan dalam membayar 

kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan 

dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan 

terlihat dari laporan keuangan yang telah dibuat. 

c) Pihak kreditor juga tidak menginginkan kredit atau pinjaman yang 

diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya 

apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang 

diperkirakan. 

4) Pemerintah 

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan 

yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen 

Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun 

dan melaporkan keuanganperusahaan secara periodik. Arti penting 

laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah : 

a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 
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b) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari 

hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan 

terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara 

jujur dan adil. 

5) Investor 

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di 

suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk 

memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh 

pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh 

dari para investor melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber 

dana pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tentunya 

seperti faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun, 

perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada 

masyarakat atau pihak lainnya. Bagi investor yang ingin 

menanamkan dana dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan 

untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara 

matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan 

yang disajikan perusahaan yang akan ditananmnya. Dalam hal ini 

investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang 

akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan 

diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. 

 

 



24 
 

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan merupakan 

ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna 

bagi pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. 

Menurut standar akuntansi keuangan ada empat karakteristik kualitatif 

yang dikutip oleh Munawir (2007:21), yaitu:  

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakainya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta 

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. 

2) Relevan 

 Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,masa kini atau 

masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

dimasa lalu. 

3) Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian tulus dan jujur dari yang seharusnya 
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disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi haruslah 

menggambarkan atau menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya seharusnya disajikan secara wajar. 

4) Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan 

(trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat 

memperbandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. 

g. Tujuan Analisis Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Menurut Harahap (2009:195) 

tujuan analisis laporan keuangan yaitu : 

1) Dapat memberikan informasi yang lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2) Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

3) Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

4) Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 
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komponen intern 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, atau peningkatan. 

6) Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

h. Manfaat analisis laporan keuangan 

Manfaat analisis laporan keuangan bagi pimpinan puncak 

perusahaan adalah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dan mempersempit ketidakpastian. Menurut Kasmir 

(2011:68), manfaat dari analisis laporan keuangan adalah: 

1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang 

telah dicapai untuk beberapa periode. Untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 

2) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

3) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

4) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah 

perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau 

gagal. 
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5) Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan 

sejenis tentang hasil yang mereka capai. 

i. Metode dan Teknik Analisis laporan keuangan 

Metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk 

menilai dan menentukan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan 

serta untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada pos-pos tersebut, 

bila dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dalam 

beberapa periode untuk satu perusahaan atau dibandingkan dengan 

laporan keuangan perusahaan lainnya. 

Menurut Munawir (2010:36) ada dua metode analisis yang 

digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu: 

1) Metode Horizontal, disebut juga metode analisis dinamis, yaitu 

analisis dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi 

beberapa tahun terakhir secara berurutan. Analisis horizontal ini 

digunakan untuk mengetahui perkembangan pos-pos laba rugi dan 

pos-pos neraca dari satu periode ke periode berikutnya. 

2) Metode Vertikal, disebut juga metode analisis statis, yaitu apabila 

laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, 

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada satu saat itu saja. 

Menurut Munawir (2010:36-37), teknik analisis laporan 

keuangan terdiri dari: 
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1) Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 

dua periode atau lebih. Analisis dengan menggunakan metode ini 

akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan 

perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2) Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis), 

adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi 

daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, 

naik atau bahkan turun. 

3) Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement) 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi 

pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan 

yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja 

atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 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 atau untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 
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6) Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari akun-akun 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 suatu periode ke periode yang lain atau perubahan 

laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk 

periode tersebut. 

8) Analisis Break Even Point, adalah suatu analisis untuk menentukan 

tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Menurut 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 (berarti). 

Menurut Kasmir (2013:104) rasio keuangan merupakan kegiatan 

yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan 

dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan 



30 
 

dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu 

laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan 

keuangan, kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-

angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 

Menurut S. Munawir (2007:64) menyatakan bahwa analisis 

rasio adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau 

perbandingan jumlah tertentu dengan jumlah lain dengan menggunakan 

alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau menggambarkan 

kepada penganalisa tentang baik atau buruknya posisi keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila angka rasio dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

b. Tujuan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Munawir (2007:64), tujuan analisis rasio keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh 

(overall measures) 

2) Untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas, 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

operasinya (profitability measures) 

3) Untuk keperluan pengujian investasi (test of investment utilization) 

4) Untuk keperluan pengujian kondisi keuangan antara lain tentang 

tingkat likuiditas dan solvabilitas (test of finance condition) 
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c. Jenis analisis rasio keuangan 

Untuk mengukur kondisi atau kinerja keuangan perusahaan 

dapat menggunakan analisis perhitungan rasio-rasio keuangan. Analisis 

rasio yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja keuangan 

perusahaan meliputi :  

1) Rasio Likuiditas 

Menurut Kasmir (2013:110) rasio likuiditas adalah untuk 

menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada 

pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau dengan 

kata lain rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh 

tempo atau rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada 

saat ditagih. Jenis-jenis rasio likuiditas yang sering digunakan 

perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu : 

a) Current Ratio (Rasio Lancar) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek 

yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan 
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sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu 

perusahaan. Untuk menghitung Current Ratio menggunakan 

rumus : 

Current Ratio = 
             

             
 

b) Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Merupakan rasio yang menunujukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancar dengan 

aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Untuk 

menghitung Quick Ratio menggunakan rumus : 

Quick Ratio = 
                          

             
 

c) Cash Ratio(Rasio Kas) 

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan diBank. 

Cash Ratio dapat dihitung dengan Rumus yaitu : 

Cash Ratio =
                     

             
 

2) Leverage Ratio (Rasio Solvabilitas) 

Menurut Kasmir (2013:151) rasio solvabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang 

yang digunakan perusahaan untuk membiayaikegiatan usahanya jika 

dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Dengan kata lain, 
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berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan). Jenis-

jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan untuk 

mengukur kemampuan yaitu : 

a) Debt to Asset Ratio (Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva) 

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata 

lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasio tinggi 

artinya pendanaan dengan utang semakin banyak. Maka semakin 

sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman 

karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-

utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila 

rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. 

Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio 

perusahaan, digunakan rata-rata industri yang sejenis. 

Untuk menghitung Debt to Asset Ratio menggunakan rumus: 

Debt to Asset Ratio:
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b) Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain,rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap modal sendiri 

yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank, semakin besar 

rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan 

semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang 

mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru 

semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya, rasio 

rendah,semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik 

dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi 

kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Untuk 

menghitung Debt to Equity Ratio menggunakan rumus : 

Debt to Equity Ratio =
           

       
 

c) Times Interest Earned (Rasio Berapa kali Bunga yang Dihasilkan) 

Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan 

dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena 

tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Secara umum 

semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan 

dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk 
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memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian 

pula sebaliknya, apabila rasionya rendah, semakin rendah pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya 

lainnya. Untuk menghitung Time Interest Earned menggunakan 

rumus : 

Times Interest Earned = 
                              

           
 

3) Activity Ratio(Rasio Aktivitas) 

Menurut Kasmir (2013:172) rasio aktivitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya.Atau dapat pula dikatakan 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan 

sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan 

lainnya).Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil 

pengukuran rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih 

efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau 

mungkin justru sebaliknya. Jenis-jenis rasio aktivitas yang umum 

digunakan oleh perusahaan yaitu : 

a) Inventory Turn Over (Rasio Perputaran Persediaan)  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu 

periode. Rasio ini dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan 

merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang 
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sediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, maka 

semakin jelek demikian pula sebaliknya semakin besar rasio ini, 

maka akan semakin baik. Untuk menghitung Inventory Turn Over 

menggunakan rumus : 

Inventory Turn Over  = 
                     

                   
 

b) Receivable Turn Over (Rasio Perputaran Piutang)  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

lama penagihan piutang selama satu tahun periode atau berapa 

kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu 

periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja 

yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (bandingkan 

dengan rasio tahun sebelumnya), dan tentunya kondisi ini bagi 

perusahaan semakin baik, sebaliknya jika rasio semakin rendah 

ada Over Investment dalam piutang. Untuk menghitung 

Receivable Turn Over menggunakan rumus : 

Receivable Turn Over = 
                

                 
 

c) Total Asset Turn Over (Rasio Perputaran Total Aset)  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur 

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. 

Untuk menghitung Total Assets Turn Over menggunakan rumus : 

Total Asset Turn Over =
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d) Fixed Asset Turn Over(Rasio Perputaran Aktiva Tetap) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu 

periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah 

perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap 

sepenuhnya atau belum. Untuk menghitung Fixed Asset Turn 

Over menggunakan rumus : 

Fixed Asset Turn Over = 
         

                  
    

4) Rasio Profitabilitas 

Menurut kasmir (2013:196) rasio profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan.hal ini ditujukan oleh laba yang 

dihasilkan dari pejualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan 

rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan 

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. 

Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam 

rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus 

mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut 

dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah 
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mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jenis-jenis rasio 

profitabilitas yang umum digunakan oleh perusahaan yaitu : 

a) Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur 

efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

secara efisien (Sawir, 2009:18). 

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor 

dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin 

rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi 

perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).untuk menghitung rumus 

Gross profit margin: 

Gross profit margin = 
                               

         
  

b) Net Profit Margin Ratio (Margin Laba Bersih) 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap 

penjualan. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi 

suatu perusahaan. Untuk menghitung Net Profit Margin Ratio 

menggunakan rumus : 

Net Profit Margin Ratio = 
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c) Return On Invesment (Pengembalian Atas Investasi)  

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (Return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.ROI juga 

merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam 

mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian 

investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik, demikian pula 

sebaliknya semakin besar rasio ini akan semakin baik. Artinya 

rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan 

operasi perusahaan. Untuk menghitung Return On Invesment 

menggunakan rumus : 

Return On Invesment = 
                  

           
 

d) Return On Equity (Pengembalian atas Ekuitas)  

Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

Artinya, perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya 

semakin rendah rasio ini semakin jelek, artinya perusahaan 

semakin menurun. Untuk menghitung Return On Equity 

menggunakan rumus : 

Return On Equity =
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d. Pengukuran Kinerja Berdasarkan KEPMEN BUMN 

NO.100/MBU/2002 

Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang 

meliputi penilaian: 

1) Aspek Keuangan  

a) Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)  

Return On Equity (ROE) menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bersih atas modal 

yang diinvestasikan dalam perusahaan.  

ROE =                  
             

X100% 

Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi 

dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non 

produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.  

Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri 

dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi 

dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk 

membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun 

berjalan. 
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Tabel 2.1 Skor Penilaian ROE (%) 

ROE (%) Skor 
Non Infra 

15 < ROE  20  
13 < ROE < = 15  18  
11 < ROE < =13  16  
9 < ROE < = 11  14  
7,9 <ROE < = 9  12  
6,6 <ROE < = 7,9  10  
5,3 <ROE < = 6,6  8,5  
4 <ROE < = 5,3  7  
2,5 <ROE < = 4  5,5  
1 <ROE < = 2,5  4  
0 <ROE < = 1  2  
ROE < 0  0  

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor 100/2002 

 
b) Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)  

Return On Investment (ROI) rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas 

keseluruhan investasi yang digunakan.  

ROI =               
                

X100% 

*EBIT adalah jumlah laba sebelum bunga dan pajak 

dikurangi laba dari hasil penjualan aktiva tetap. Capital Employed 

adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi 

Aktiva Tetap. 
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Tabel 2.2 Skor Penilaian ROI 

ROI (%) Skor 
Non Infra 

18    < ROI 15 
15    < ROI < = 18 13,5 
13    < ROI < =15 12 
12    < ROI < = 13  10,5 
10,5 <ROI< = 12 9 
9      <ROI< = 10,5 7,5 
7      <ROI< = 9  6 
5      <ROI < = 7  5 
3     <RO1< = 5 4 
1     <ROI< = 3  3 
0    <ROI< = 1  2 
        ROI < 0  1 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor 100/2002 

 
c) Rasio Kas/Cash Ratio  

Rasio Kas adalah yang menunjukkan kemampuan untuk 

membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang 

tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. 

Cash Ratio =                       
                   

X100% 

Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi 

masing-masing pada akhir tahun buku. Current Liabilities adalah 

posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku. 

Tabel 2.3 Skor Penilaian Cash Ratio 
Cash Ratio  Skor 

Non Infra 
x >= 35  5 
25 <= x < 35  4 
15 <= x < 25  3 
10 <= x < 15  2 
5 <= x < 10  1 
0 <= x < 5  0 

Sumber :  Keputusan Menteri Badan Usaha Milik  
Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002. 
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d) Rasio Lancar/Current Ratio  

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

Current Ratio=
             

                   
X1OO% 

Tabel 2.4 Skor Penilaian Current Ratio 

Current Ratio Skor 
Non Infra 

125 <= x  5 
110 <= x < 125  4 
100 <= x < 110  3 
95 <= x < 100  2 
90 <= x < 95  1 
x < 90  0 

Sumber :  Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002. 

 
Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir 

tahun buku. Current Liabilities adalah posisi total kewajiban 

lancar pada akhir tahun buku. 

e) Collection Periods (CP)  

Rasio ini mengukur jumlah perkiraan waktu yang 

dibutuhkan yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis untuk menerima 

pembayaran utang dalam hal piutang.  

CP =                    
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Tabel 2.4 Skor Penilaian Collection Periods 

CP = x (hari) Perbaikan = x 
(hari) 

Skor 
Non Infra 

x <= 60  x > 35  5 
60 < x <= 90  30 < x <= 35  4,5 
90 < x <=120  25 < x <= 30  4 
120 < x <=150  20 < x <= 25  3,5 
150 < x <=180  15 < x <= 20  3 
180 < x <= 210  10 < x <= 15  2,4 
210 < x <= 240  6 < x <= 10  1,8 
240 < x <= 270  3 < x <= 6  1,2 
270 < x <= 300  1 < x <= 3  0,6 
300 < x  0 < x <= 1  0 

Sumber :  Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor : KEP-100/MBU/2002. 

 

f) Perputaran Persediaan (PP)  

Perputaran Persediaan (PP) menunjukkan berapa kali 

jumlah persediaan barang dagang diganti atau dijual dalam suatu 

periode. 

PP =                 

                      
          

Tabel 2.6 Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

CP = x (hari) Perbaikan = x 
(hari) 

Skor 
Non Infra 

x <= 60  35 < x  5 
60 < x <= 90  30 < x <= 35  4,5 
90 < x <= 120  25 < x <= 30  4 
120 < x <= 150  20 < x <= 25  3,5 
150 < x <= 180  15 < x <= 20  3 
180 < x <= 210  10 < x <= 15  2,4 
210 < x <= 240  6 < x <= 10  1,8 
240 < x <= 270  3 < x <= 6  1,2 
270 < x <= 300  1 < x <= 3  0,6 
300 < x  0 < x <= 1  0 

Sumber :  Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor : KEP-100/MBU/2002. 
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g) Perputaran Total Aset/ Total Asset Turn Over (TATO) 

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh 

harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau 

menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat 

dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk 

harta perusahaan.  

TATO =                
                

      

Capital employed adalah posisi pada akhir tahun buku 

total aktiva dikurangi aktiva tetap. 

Tabel 2.7 Skor Penilaian Perputaran Total Asset 

TATO = x (%) Perbaikan = x (%) Skor 
Non Infra 

120 < x  20 < x  5 
105 < x <= 120  15 < x <= 20  4,5 
90 < x <= 105  10 < x <= 15  4 
75 < x <= 90  5 < x <= 10  3,5 
60 < x <= 75  0 < x <= 5  3 
40 < x <= 60  x <= 0  2,5 
20 < x <= 40  x < 0  2 
x < 20  x < 0  1,5 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor : KEP-100/MBU/2002. 

 
h) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset  

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal kerja 

pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal 

pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

TMS terhadap TA =                   
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Total modal sendiri adalah seluruh komponen Modal 

Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum 

ditetapkan statusnya. Total Asset adalah total asset dikurangi 

dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi 

akhir tahun buku yang bersangkutan. 

Tabel 2.8 Skor Penilaian Total Modal Sendiri terhadap Total 
Asset 

TMS terhadap TA (%) = x Skor 
Non Infra 

x < 0  0 
0 < = x < 10  4 
10 < = x < 20  6 
20 < = x < 30  7,25 
30 < = x < 40  10 
40 < = x < 50  9 
50 < = x < 60  8,5 
60 < = x < 70  8 
70 < = x < 80  7,5 
80 < = x < 90  7 
90 < = x < 100  6,5 
Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor : KEP-100/MBU/2002. 
 

2) Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN 

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor:KEP-100/MBU/2002 penilaian tingkat kesehatan badan 

usaha milik negara penilaian kinerja perusahaan BUMN pada aspek 

keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio. Rasio tersebut 

merupakan indikator yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN non jasa 

keuangan dibagi menjadi 2 yaitu BUMN infrastruktur (infra) dan 
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BUMN non infrastruktur (non infra).  penilaian kinerja aspek 

keuangan BUMN dibagi menjadi delapan indikator yaitu: 

Tabel 2.9 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan 

Indikator 
Bobot 

Infra Non Infra 
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)  15  20 
 2. Imbalan Investasi (ROI) 10   15 
 3.Rasio Kas   3     5 
4.Rasio Lancar   4  .  5 
5.Collection Periods   4     5 
6.Perputaran persediaan   4    5 
7.Perputaran total aset   4    5 
8.Rasio modal sendiri terhadap total aktiva   6   10 
Sumber : Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

  

3) Penilaian Kesehatan BUMN 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 

Peraturan Menteri untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu kinerja 

keuangan perusahaan. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai : 

a) SEHAT, yang terdiri dari :  

AAA apabila total (TS) > 95  

AA apabila 80 < TS < = 95  

A apabila 65 < TS < = 80  

b) KURANG SEHAT, yang terdiri dari :  

BBB apabila 50 < TS < = 65  

BB apabila 40 < TS < = 50  

B apabila 30 < TS < = 20  
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c) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :  

CCC apabila 20 < TS < = 30  

CC apabila 10 < TS < = 20  

C apabila TS < = 10 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur 
Kinerja Keuangan PT.Rajawali I Unit 

PG.Krebet Baru Malang 
Periode 2012-2014 

Laporan Keuangan 

Laporan Neraca  Laporan Laba/Rugi 

Keputusan Menteri BUMN 
No.100/MBU/2002 

 

 

Kinerja Keuangan 


