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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

      Marisatul (2011) melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja 

keuangan BUMN dan BUMS yang masuk di Jakarta Islamic Index pada 

periode 2006-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kinerja keuangan secara signifikan pada total asset turn over dan return on 

equity. Pada debt to equity ratio, current ratio, dan price earning ratio tidak 

menunjukkan perbedaan kinerja keuangan secara signifikan. 

Wibowo (2013) melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja 

keuangan antara perusahaan farmasi milik pemerintah (BUMN) dengan 

perusahaan farmasi swasta periode 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan farmasi milik 

pemerintah (BUMN) dengan perusahaan farmasi swasta. Variabel yang 

menunjukkan adanya perbedaan yaitu CR, QR, DTA, DTE, GPM, OPM, ROI, 

ROE, TAT, IT, dan PBV.  

       Doerachman (2016) melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja 

keuangan antaraperusahaan farmasi yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014.Hasil analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan kinerja keuangan antaraperusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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   B.Tinjauan Teori 

           Tinjauan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, dalam penulisan 

skripsi ini peneliti mengumpulkan segala informasi dari referensi, literatur 

yang sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis Kinerja Keuangan 

     Fahmi (2014:80) menjelaskan analisis kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatuperusahaan 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baikdan benar. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh 

setiap perusahaan, karena kinerjamerupakan cerminan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

        Warsono (2003:23) menjelaskan efisiensi dan efektivitas suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kinerja keuangannya. 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Dengan 

hasil analisis laporan keuangan ini, pihak yang terkait dengan perusahaan 

dapat melakukan penilaian sejauhmana keberhasilan pihak manajemen dalam 

menjalankan perusahaan, terutama dalam bidang keuangan. 

 

2. Analisis Laporan Keuangan 

           Kasmir (2010:66) menjelaskan analisis laporan keuangan 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam 

suatu periode. Laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan 
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untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang 

dilaporkan kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi 

perusahaan terkini. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak 

kelemahan dan kekuatan perusahaan.  

  Dalam melakukan analisis laporan keuangan perlu dilakukan 

secara cermat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. 

Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus yang akan digunakan 

berakibat hasil yang hendak dicapai tidak akurat.Kegiatan dalam analisis 

laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur 

antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian, analisis 

laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan 

keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Disamping itu, analisis laporan 

keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode. 

  Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode 

adalah dengan menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan. 

Atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan yang lainnya. 

Hal ini dilakukan agar lebih tepat untuk menilai kemajuan atau kinerja 

manajemen dari satu periode ke periode selanjutnya. 

 

3. Pengukuran  Kinerja Keuangan Perusahaan 

             Menurut Warsono (2003:24) dalam rangka melakukan pengukuran 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan input laporan 

keuangan, dapat dilakukan dengan berbagai macam metode analisis. 

Bervariasinya metode analisis laporan keuangan ini, maka suatu perusahaan 
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dapat memilih salah satu atau beberapa analisis yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena tidak semua analisis laporan 

keuangan dapat diterapkan untuk semua perusahaan, karena masing-masing 

metode analisis mensyaratkan kondisi tertentu. Dapat diketahui antara 

perusahaan besar dengan perusahaan kecil metode laporan keuangan yang 

digunakan mungkin berbeda, begitu juga antara perusahaan yang sahamnya 

sudah tercatat di bursa efek (go public) dengan yang belum, metode analisis 

yang digunakan juga mungkin berbeda. 

              Menurut Warsono (2003: 30) untuk menentukan apakah suatu 

perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua 

macam metode tolak ukur yaitu metode lintas waktu (metode time series) 

dan metode lintas seksi atau industri (cross section). 

a. Metode time series merupakan metode tolok ukur analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio 

keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu dengan periode 

sebelumnya. Apabila suatu perusahaan ingin mengetahui apakah posisi 

keuangannya pada tahun tertentu (ke-t) sehat atau tidak, maka rasio 

keuangan pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

(t-1). Pada analisis rasio keuangan, untuk rasio likuiditas, aktivitas, 

profitabilitas dan nilai pasar, jika pada tahun t lebih besar dari tahun t-1, 

maka posisi keuangan perusahaan tersebut sehat, dan sebaliknya. Untuk 

rasio leverage atau utang, jika rasio keuangan pada periode yang diukur 
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(periode t) lebih besar daripada tahun sebelumnya (periode t-1), maka 

posisi keuangan perusahaan tersebut tidak sehat, dan sebaliknya. 

b. Metode cross section merupakan metode tolok ukur yang digunakan 

untuk menentukan sehat atau tidaknya posisi keuangan perusahaan yang 

dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan 

pada periode tertentu dengan rasio keuangan perusahaan lain atau rata-

rata industrinya pada periode yang bersangkutan. 

 

4. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2012:31) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat 

ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 
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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.  

 

5. Analisis Rasio Keuangan       

  Laporan keuangan menggambarkan aktivitas yang sudah dilakukan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan 

tersebut dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang 

rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka ini akan menjadi 

lebih berarti, apabila dapat dibandingkan antara satu komponen dengan 

dengan komponen lainnya. Caranya dengan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah 

melakukan perbandingan dapat disimpulkan posisi keuangan suatu 

perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya dapat menilai kinerja 

manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan nama 

analisis rasio keuangan (Kasmir, 2010:92). Terdapat beberapa rasio 

keuangan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Rasio Profitabilitas 

         Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 
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1) ROE (Return on Equity), rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal yang 

dimiliki.Rumus mencari ROE yaitu sebagai berikut : 

  ROE = 
                  

             
      

2) ROI (Return on Investment), rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang 

digunakan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus ROI yaitu : 

ROI = 
    

            
                  

      

b. Rasio Likuiditas 

        Rasio likuiditas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat 

waktu. 

1) Rasio Lancar, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban pendeknya yang dijamin dengan 

aktiva.Rumus rasio lancar yaitu: 

        Rasio Lancar = 
      

             
      

2) Rasio Kas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban lancarnya yang dijamin dengan 

kas.Rumus rasio kas yaitu sebagai berikut : 

Rasio kas  
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c. Rasio Aktivitas 

          Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. 

1) Rasio Collection Periods digunakan untuk mengukur periode rata-

rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan 

hari).  Rumus collection periods yaitu : 

         Collection Periods = 
                   

                      
     

2) Rasio Perputaran Persediaan (inventory turnover) adalah rasio yang 

menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

penggunaan dana yang tertanam dalam persediaan. Rumus 

perputaran persediaan yaitu sebagai berikut : 

        Perputaran Persediaan= 
                

                     
         

3) Rasio Perputaran Total Aset(TATO) adalah merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Rumus TATO yaitu sebagai berikut : 

Total Asset Turn Over= 
                

            
      

  d. Rasio Solvabilitas 

   Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. 
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1) Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Asset (TA) rasio yang 

mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dijamin dengan 

modal sendiri. Rumus TMS terhadap Ta yaitu : 

TMS terhadap TA = 
                   

           
x100% 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

              Kerangka pikir ini menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian, 

yang dirumuskan untuk memudahkan pemahaman  dari alur pemikiran 

penelitian ini. Gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai 

perbedaan kinerja keuangan antara PT. Kimia Farma Tbk dengan PT. 

Kalbe Farma Tbk. Adapun model kerangka pikir dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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              Dari kerangka pikir diatas, peneliti ingin mengetahui kinerja 

keuangan pada perusahaan Farmasi yaitu PT. Kimia Farma Tbk dan PT. 

Kalbe Farma Tbk dengan analisis laporan keuangan yaitu analisis rasio 

(likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas), kemudian digunakan 

metode time series dan cross section untuk mengetahui perbedaan dan 

menganalisis kinerja keuangan antara dua perusahaan tersebut.  

    D. Hipotesis 

            Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan maka 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

H1 :   Kinerja keuanganPT. Kimia Farma Tbk tidak sehat. 

H2 :   Kinerja keuangan PT. Kalbe Farma Tbk sehat. 

H3 :    Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT. Kimia Farma Tbk 

dengan PT. Kalbe Farma Tbk. 

 


