
8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Januarifin (2010) dengan obyek penelitian PT. 

ONGKOWIDJOYO BLITAR. Kesimpulan hasil penelitian adalah rasio 

likuiditas di PT Ongkowidjoyo dapat dikatakan baik karena membayar semua 

hutang tepat waktu, ditinjau dari rasio leverage kinerja keuangan PT 

Ongkowidjoyo  dapat dikatakan cukup baik, dalam mengukur rasio 

profabilitas PT Ongkowidjoyo mempunyai nilai baik dan rasio aktivitas PT 

Ongkowidjoyo  dikatakan baik. 

Hasil penelitian Hidayat (2015) dengan obyek penelitian pada 

Ramayana Agro Mandiri Kota Batu Tahun 2011-2014. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan sangat besar (over 

liquidity). Tingkat leverage sangat kecil sehingga resiko perusahaan juga 

sangat rendah. Tingkat aktivitas dan tingkat profitabilitas perusahaan dalam 

kondisi kurang baik karena mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. 

B. Tinjauan Teori

1. Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Tampubolon (2005:45) 

yaitu: Pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagi akibat dari 

proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut 
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pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. 

Kinerja keuangan yaitu alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan 

perusahaan melalui struktur permodalannya. Penilaian kinerja perusahaan 

harus diketahui output maupun inputnya. Output adalah hasil dari suatu 

kinerja karyawan atau perusahaan, sedangkan input adalah keterampilan 

atau alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

Munawir (2012:44) tujuan pengukuran kinerja keuangan antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan 

secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

Teknik analisis yang dapat digunakan oleh penganalisis laporan 

keuangan yaitu analisis internal, analisis ekternal, analisis horizontal, dan 

analisis vertikal (Jumingan, 2006:44). 
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a. Analisis internal adalah analisis yang dilakukan oleh mereka yang 

bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai 

suatu perusahaan. Analisis demikian terutama dilakukan pleh 

manajemen dalam mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan 

perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. 

b. Analisis eksternal adalah analisis yang dilakukan oleh mereka yang 

tidak bisa mendapatkan data yang terperinci memgenai suatu 

perusahaan. Analisis ini dilakukan oleh bank, para kreditur, 

pemegang saham, calon pemegang saham, dan lain-lain seperti hal 

mengukur tingkat likuiditas dan profitabilitas. 

c. Analisis horizontal atau disebut juga analisis dinamis yaitu analisis 

perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun 

ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. 

d. Analisa vertikal atau disebut juga analisis statis yaitu analisis laporan 

keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja, 

misalnya berupa analisis rasio. 

Teknik analisa yang bisasa digunakan dalam analisa laporan 

keuangan sebagai berikut (Munawir, 2004:36) adalah: 

1) Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan : 
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a) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b) Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah. 

c) Kenaikan atau penurunan dalam presentase 

d) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e) Presentase dari total  

2) Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yag 

dinyatakan dalam presentase (trend percentage analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi daripada 

keadaan keuangannya. 

3) Laporan dengan presentase per kompenen atau commen size 

statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui presentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4) Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja 

atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu. 

5) Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash flaw Statement), adalah 

suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaaan 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

uang kas selama periode tertentu. 
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6) Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7) Analisis perubahan laba kotor (gross Profit Analysis) adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba 

kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 

tersebut. 

8) Analisis Break Event, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi event ini juga akan 

diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai 

tingkat penjualan. 

3. Rasio Keuangan 

Menurut Atmaja (2008:411), rasio keuangan merupakan salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. 

Bagian ini akan menjelaskan teknik analisis laporan keuangan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dihitung 

dengan menggabungkan angka-angka di neraca atau angka-angka pada 

laporan laba-rugi. Bagian berikutnya akan membicarakan teknik analisis 

common size, yaitu teknik menyajikan item-item neraca dan laporan laba-

rugi dalam bentuk presentase. Menurut Hanafi dan Halim (2012:34), 

terdapat lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan yang meliputi: 
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a. Rasio likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaaan 

memenuhi kewajiban jamgka pendek. 

b. Rasio aktivitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menggunakan asetnya dengan efisien. 

c. Rasio utang/leverage, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi total kewajibannya. 

d. Rasio keuntungan/profitabilitas, rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan profitabilitas. 

e. Rasio pasar : rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai 

buku, pendapatan, atau dividen. 

1) Rasio likuiditas 

 Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap 

utang lancarnya.Utang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan.Ada beberapa rasio likuiditas, rasio lancar dan rasio 

quick. 

a) Rasio lancar = 
            

           
 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari 

sdatu tahun) dengan menggunakan aktivitas lancar. 

b) Rasio quick = 
                      

           
 

Rasio quick (acid-test ratio) mengeluarkan persediaan 

dari komponen aktiva lancar.Dari ketiga komponen aktiva lancar 



14 
 

(kas, piutang dagang, dan persediaan), persediaan biasanya 

dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid.Untuk menjual 

persediaan (mengubah persediaan menjadi kas).Waktu yang 

diperlukan lebih lama (dibandingkan piutang dagang).Di 

samping itu tingkat ketidakpastiannya, termasuk kemungkinan 

nilai persediaan turun karena produk rusak yang menurun juga 

lebih tinggi.Dengan alasan semacam itu, persediaan dikeluarkan 

dari perhitungan rasio lancar.Rasio yang diperoleh disebut 

sebagai rasio quick. 

2) Rasio Aktivitas 

Rasio ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset 

oleh perusahaan. Rasio ini melihat seberapa besar dana tertanam 

pada aset perusahaan. Ada beberapa rasio aktivitas yaitu :  rata-rata  

umur piutang, perputaran persediaan. Perputaran aktiva tetap dan 

perputran total aktiva. Rata-rata umur piutang melihat berapa lama 

waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang yang dipunyai oleh 

perusahaan, berarti semakin besar dana yang tertanam pada 

piutang.Rata-rata piutang bisa dihitung melalui dua tahap seperti 

berikut ini : 

a) Perputaran Piutang = 
         

       
  

Rata-rata umur piutang = 365/perputaran piutang                                             

b) Perputaran Persediaan = 
                   

       
 

Rata-rata umur persediaan = 365/perputaran persediaan 
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c) Perputaran Aktiva Tetap =  
         

           
 

d) Perputaran Total Aktiva =   
         

           
 

3) Rasio utang/solvabilitas/leverage 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel 

adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan 

dengan total asetnya. Rasio ini memfokuskan pada sisi kanan atau 

kewajiban perusahaa. Ada bebrapa macam rasio laverage yang bisa 

dihitung, yaitu rasio utang terhadap total aset, rasio times interest 

earned dan rasio fixed charge covarage. 

a) Rasio Total Utang terhadap Total Aset =  
          

           
 

Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang 

yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan 

profitabilitas, di lain pihak, utang yang tinggi juga akan 

meningkatkan risiko. Jika penjualan tinggi, maka perusahaan 

bisa memperoleh keuntungan yang tinggi. Sebaliknya jika 

penjualan turun, perusahaan terpaksa bisa mengalami kerugian, 

karena adnya beban bunga yang tetap harus dibayar 

b) Times Interest Earned (TIE) = 
                               

     
 

Rasio times interest earned mengukur kemampuan 

perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga dan 

pajak.Rasio tersebut menghitung seberapa besar laba sebelum 
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bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. 

Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman karena tersedia 

dana yang lebih besar untuk menutup pembayaran bunga.                                 

c) Fixed Charge Coverage = 
              

               
 

Kalau TIE hanya menggunakan beban bunga sebagai 

pembaginya, rasio fixed charge coverage mengukur kemampuan 

perusahaan membayar total beban tetap, yang biasanya 

mencakup biaya bunga dan sewa.                                 

4) Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu.Ada tiga rasio yang sering digunakan. Yaitu profit 

margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). 

a) Profit Margin = 
          

         
 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.Rasio 

ini bisa juga diintreprestasikan sebagai kemampuan perusahaan 

menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu.Profit 

margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. 

Secara umum, rasio yang rendah menunjukkan ketidakefisienan 

manajemen                           
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b) Return On Asset = 
          

         
 

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. 

ROA sering juga disebut sebagai ROI (Return on Invesment) 

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan aset, yang berarti semakin baik. 

c) Return On Equity (ROE) = 
          

          
 

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini 

merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang 

pemegang saham. 

Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat 

profitabilitas yang tinggi.Rasio ROE tidak memperhitungkan dividen 

maupun capital gain untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini 

bukan pengukur return (tingkat pengembalian) yang diterima 

pemegang saham sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan 

tingkat penggunaan utang (leverage keuangan) perusahaan. 

5) Rasio Pasar 

Rasio pasar mengukur harga saham perusahaan, relatif 

terhadap nilai bukunya.Ada beberapa rasio yang bisa dihitung PER 

(Price Earning Ratio), dividen yield, dan pembayaran dividen 

(dividend pay-out ratio). 



18 
 

a) PER = 
                   

                
 

PER melihat harga pasar saham relatif terhadap earning-

nya.Perusahaan yang diharapkan tumbuh dengan tingkat 

pertumbuhan tinggi, biasanya mempunyai PER yang tinggi. 

Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan 

yang rendah, akan mempunyai PER yang rendah juga. 

b) Dividen Yield = 
                

                        
 

Dari segi investor, rasio ini cukup berarti, karena dividen yield 

merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh 

investor. Bagian return yang lain adalah capital gain, yang 

diperoleh dari selisih positif antara harga jual dengan harga  beli. 

Apabila selisih negatif yang terjadi, maka terjadi capital loss. 

c) Rasio Pembayaran Dividen =   
                

                 
 

Rasio ini melihat bagian earning (pendapatan) yang 

dibayarkan sebagai dividen kepada investor.Bagian lain yang 

tidak diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai 

rasio pembayaran dividen yang rendah, sebaliknya perusahaan 

yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio 

yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan bagian dari 

kebijakan dividen perusahaan. 
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4. Keunggulan dan Kelamahan Analisis Rasio Keuangan 

a. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis keuangan, yang mencakup analisis rasio keuangan, 

analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat 

membantu dalam menilai prestasi manajemen dimasa lalu dan 

prospeknya dimasa mendatang. Dengan analisis keuangan ini dapat 

diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh seorang busines 

enterprise. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah 

perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi 

manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, 

dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Dengan menganalisis 

prestasi keuangan, seorang analis keuangan akan dapat menilai apakah 

manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan 

kedalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Disamping itu 

analisis semacam ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain seperti 

bank, untuk menilai apakah cukup beralasan (layak) untuk memberikan 

tambahan dana atau kredit baru, calon investor untuk memproyeksikan 

prospek perusahaan dimasa datang (Sartono, 2012: 119).  
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b. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2008:117) sebagai berikut: 

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai cara, misalnya masing-masing 

perusahaan menggunakan metode penyusutan. 

2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang 

dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung 

prosedur pelaporan keuangan tersebut. 

3. Adanya manipulasi data, akibatnya hasil perhitungan rasio 

keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya berbeda.  

5. Penggunaan tahun fiscal yang berbeda, juga dapat menghasilkan 

perbedaan 

6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut 

berpengaruh. 

7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri 

belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola 

dengan baik. 

5. Industri Kecil 

Menurut Marbun (2006:2) industri kecil yaitu: “Merupakan 

perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern 

dengan tenaga-tenaga profesional”. Stoner, dkk (2005:157) menyatakan 
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bahwa: “Industri kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang 

setempat atau secara lokal, sering kali dengan jumlah karyawan yang amat 

sedikit dan bekerja di satu lokasi”.Industri kecil adalah suatu usaha atau 

kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi 

barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. 

Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari 

industri kecil.Hasil industri kecil tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa. (w.w.w. Industri Kecil. co.id) 

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa industri kecil merupakan serangkaian kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh suatu badan usaha dengan menggunakan sistem 

pengelolaan yang masih sederhana. 

6. Kriteria Usaha Kecil 

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

(UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. 

Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam 

goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan 

kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak 

kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. 

Persyaratan atau kriteria untuk dapat digolongkan dalam usaha kecil 

menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.9/1995 dalam Marbun (2006:2) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 

(satu miliar rupiah) 

c. Milik Warga Negara Indonesia 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan badan usaha menengah atau badan 

usaha besar. 

e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, termasuk koperasi. 

 

C. Kerangka Pikir 

Analisis kinerja keuangan pada usaha kecil menengah keripik tempe 

Lancar Jaya Sanan Kota Malang, analisis terhadap kinerja keuangan yaitu 

didasarkan atas laporam keuangan perusahaan yang meliputi neraca dan 

laporan laba/rugi, kemudian laporan keuangan dianalisis menggunakan rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan 

rasio profitabilitas dan dari rasio-rasio di atas dapat diketahui kinerja 

keuangan usaha kecil menengah Lancar Jaya Sanan Kota Malang, untuk 

mengetahui sehat tidaknya kinerja keuangan maka digunakan pendekatan 

time series. Kerangka pikir penelitian dapat disajikan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D.  Hipotesis 

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian maka dihipotesiskan yaitu 

kinerja keuangan usahakecil menengah keripik tempe Lancar Jaya Sanan Kota 

Malang adalah sehat. 

 

Analisis Rasio: 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Aktivitas 

3. Rasio Leverage  

4. Rasio Profitabilitas 

Kinerja Keuangan  
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Laporan Keuangan: 
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Sehat Tidak Sehat 




