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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Riview Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan oleh Wadiyah (2016) dengan judul Analisis 

Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Dikabupaten 

Gowa. Obyek digunakan dalam penelitian ini yaitu koperasi serba usaha di 

Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah skala rasio. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Rasio Likuiditas, rasio solvabilitas 

dan rasio rentabilitas yang dihasilkan koperasi serba usaha bina usaha 

Kabupaten Gowa adalah untuk jangka pendek belum optimal karena 

banyaknya dana yang menganggur dan mengakibatkan terjadinya penimbuan 

kas, banyaknya piutang yang tidak ditagih, penumpukan persediaan serta 

rendahnya pinjaman jangka pendek sedangkan pengelolaan dana untuk jangka 

panjang sudah teroptimalkan dengan baik. 

Penelitian ini dalakukan oleh Rosiana (2013) dengan judul analisis 

kinerja keuangan pada koperasi serba usaha IDA Jember periode 2010-2011 

obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah koperasi serba usaha IDA 

Jember metode yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

dan rasio kontabilitas. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan 

hasil perhitungan nilai rasio keuangan pada tahun 2010 diperoleh hasil sebesar 
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58,83 % yang berarti tingkat kesehatan keuangan koperasi dikatakan tidak  

sehat. Untuk tahun 2011 diperoleh hasil 71,63 % yang beraarti tingkat 

keuangan koperasi dikatakan tidak sehat. Sedangkan untuk tahun 2012 

diperoleh hasil sebesar 83,31 % yang berarti tingkat kesehatan keuangan 

koperasi tahun ini bisa dikatakan sehat. 

Penelitian ini dilakukan oleh Amni (2017) dengan judul Analisis 

Kinerja Keuangan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra di 

Kabupaten Indramayu periode 2011-2015. Obyek yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra di 

Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif berupa rasio keuangan dan viabilitas 

finansial. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan hasil analisis 

rasio keuangan KPL Mina Sumitra 2011-2015, dapat diketahui bahwa rasio 

likuiditas dan solvabilitas koperasi menunjukkan peningkatan kondisi akibat 

proporsi modal sendiri yang semakin meningkat. 

Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan kesehatan kinerja, 

meskipun pada rasio rentabilitas KPL Mina Sumitra memiliki pertumbuhan 

yang negatif. Rentabilitas yang negatif disebabkan oleh penurunan jumlah 

produksi ikan tangkap pada tahun 2013 dan 2014. Dari hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sama-sama menganalisis tentang 

kinerja keuangan pada Koperasi. Namun ada beberapa perbedaan yaitu objek 

yang digunakan, tahun penelitian, metode penelitian. 
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B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Berikut ini beberapa 

pendapat mengenai definisi laporan keuangan. 

Pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau  

aktivitas perusahaan tersebut ( Munawir 2012:2). 

Sutrisno (2010:9) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan laporan Rugi Laba. 

Menurut Sawir (2010:2) laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. 

Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah 

sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulan bahwa laporan 

keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

dilaksanakan secara konsisten serta dibuat dan disajikan dalam bentuk neraca dan 

laporan laba rugi. 

Pada umumnya laporan keuangan itu sendiri dari neraca dan perhitungan rugi 

laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan jumlah aktiva, 
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hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan pada 

rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta 

biaya yang terjadi selama periode tertentu. Dari beberapa pendapat ahli ekonomi 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adalah suatu laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten serta dibuat 

dan disajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi, selain itu laporan 

keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menjelaskan atau 

melaporkan kegiatan perusahaan sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan 

strategi perusahaan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. 

2. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Dalam menganalisa dan menafsirkan laporan keuangan, seorang penganalisis 

harus mempunyai pengertian mengenai bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip 

penyusunan laporan keuangan serta masalah yang mungkin timbul dalam 

penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, rugi laba 

dan arus kas. 

a. Neraca 

Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. neraca 

menunjukkan aktiva, hutang dan modal sendiri suatu perusahaan pada hari 

terakhir periode akuntansi. Aktiva menunjukkan penggunaan dana, hutang dan 

modal menunjukkan sumber dana yang diperoleh. Menurut Warsono (2011:27) 

menyatakan bahwa neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi 
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keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Sedangkan menurut 

Sutrisno (2013:9), neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

suatu perusahaan pada saat tertentu.  Neraca bertujuan untuk menunjukkan posisi 

keuangan pada suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu 

dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau 

tahun kalender sehingga neraca sering disebut dengan Balance sheet. 

Pengertian lain tentang neraca dikemukakan oleh Abdul Halim  Sarwoko 

(2012:38) merupakan neraca yang menunjukkan aktiva, utang dan modal sendiri 

suatu perusahaan pada hari terakhir periode akuntansi. 

Menurut Darsono (2010:18) komponen neraca terdiri atas: 

1. Aktiva 

Pada sisi aktiva neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling lancar, 

pengertian paling lancar disini adalah kemampuan aktiva tersebut untuk 

dikompersi menjadi kas. Dengan demikian, maka penggolongan aktiva dalam 

neraca sebagai berikut: 

a. Aktiva lancer  

Dalam aktiva lancar dikelompokkan berdasarkan urutan yang paling lancar. 

Aktiva lancar disini adalah yang paling mudah dan cepat untuk dijadikan uang 

atau kas. 
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b. Aktiva tetap 

Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan 

yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva tetap disusun berdasarkan 

urutan yang paling tidak likuid (lancar). 

c. Aktiva Lain-lain 

Aktiva lain-lain adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh 

perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak 

dikelompokkan dalam aktiva tetap dan aktiva lancar. 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang dikutip 

oleh Sawir (2005:2) adalah: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dari kejadian masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

d. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 
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e. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

f. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan netto dari 

kekayaan sebagai hasil dari aktivitas usaha. 

4. Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Menurut standar 

akuntansi keuangan ada empat karakteristik kualitatif yang dikutip oleh Munawir 

(2007:21), yaitu: Dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. 

5. Pengertian Kinerja Keuangan 

Pada prinsipnya kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penelitian itu 

sendiri. Bagi manajemen, melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu 

bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak 

luar manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang 

dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan 

pencerminan tingkat hasil pelaksanaan aktivitas kegiatannya, namun demikian 

penilaian kinerja suatu organisasi baik yang dilakukan pihak manajemen 

perusahaan diperlukan sebagai dasar penetapan kebijaksanaan dimasa yang akan 

dating. 

Pengertian kinerja keuangan menurut Muchlis (2000: 44) bahwa: Kinerja 

keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan 

perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha 
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perusahaan (operation income). Profitability suatu perusahaan dapat diukur 

dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok 

perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

Menurut Kasmir (2016:7): “laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting dan banyak 

pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang 

dibuat perusahaan tersebut, seperti para investor, kreditur, dan pihak manajemen 

sendiri.” 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang 

dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan 

menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana 

asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan 

erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

6. Sifat Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016:12) laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu : 

a. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data 

masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan 
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keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun kebelakang 

(tahun atau periode sebelumnya). 

b. Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang 

telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian 

(tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang 

keuangan suatu perusahaan. 

Berdasarkan pendapat tersebut sifat laporan keuangan disusun dari 

data masa lalu yang pembuatan dan penyusunan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

7. Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasilnya yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Melalui laporan keuangan yang 

dimaksud untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan 

perusahaan tersebut pada suatu periode baik untuk kepentingan manajer, pemilik 

perusahaan, digunakan dalam berbagai bentuk analisis. 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

suatu laporan keuangan dengan laporan yang lainnya yang mempunyai hubungan 

relevan dan signifikan misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total 

asset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya. Syafri 

(2006:297). 
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Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, 

karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang 

keadaan perusahaan.Muslich (2003:44). Sedangkan menurut Jumingan (2006:44) 

menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam 

menganalisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab 

berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. 

Menurut Rahardja (2007:70) rasio-rasio dibagi menjadi empat bagian dan 

masingmasing kelompok dibagi lagi menjadi beberapa komponen rasio keuangan 

yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rentabilitas, rasio solvabilitas dan 

rasio aktivitas. 

1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi seluruh hutang jangka pendeknya. Hutang jangka pendek adalah 

kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dengan asset lancar yang lama jatuh 

temponya adalah maksimal satu tahun (Riyanto, 2001:331). 

a. Rasio kas (cash ratio) yaitu perbandingan antara jumlah kas, bank dan surat 

berharga jangka pendek dengan current liabilities. 

b. Rasio lancar (current ratioi) yaitu perbandingan antara current asset dengan 

current liabilities. Current ratio perusahaan dapat dipertingggi dengan jalan 

mengurangi jumlah hutang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva 

lancar, dengan mengurangi hutang lancar tertentu diusahakan untuk 

menambah aktiva lancar tertentu dan dengan mengurangi aktiva lancar 
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tertentu diusahakan untuk mengurangi jumlah hutang lancar (Riyanto, 

1987:20). 

2. Rasio rentabilitas 

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara 

keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahan dengan 

kekayaan atau asset yang digunakan untuk menghasilakn keuntungan tersebut 

(Fadah, 2003:15). 

a. Rentabilitas modal sendiri / imbalan kepada pemegang saham (return on 

equity/ ROE) yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal 

sendiri. 

b. Imbalan investasi (return on invesment/ROI) yaitu perbandingan antara EBIT 

dan penyusutan dengan capital employed. 

Tinggi rendahnya rentabilitas ditentukan oleh 2 faktor yaitu profit margin dan 

turn of operating assets. 

a. Besar kecilnya profit margin ditentukan oleh 2 faktor, yaitu dengan 

menambah biaya usaha (operating expenses) sampai tingkat tertentu 

diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya dan dengan 

mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkay tertentu diusahakan adanya 

pengurangan operating expenses yang sebsar besarnya. 

b. Tinggi rendahnya turnover of operating assets ditentukan oleh 2 faktor, yaitu 

dengan menambahkan modal usaha sampai tingkat tertentu diusahakan 

tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya dan dengan mengurangi 
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sales samapi tingkat tertentu diusahakan penurunan atau pengurangan 

operating assets sebesar-besarnya (Riyanto, 1987:30-33) 

3. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai 

seberapa jauh aktiva perusahan dibiayai dengan hutang. Pembiayaan dengan 

hutang adalah penggunaan hutang jangka panjang yang digunakan untuk 

perluasan perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi 

jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama (Riyanto, 2001:333). 

a. Rasio hutang terhadap aktiva (total debt to total assets) yaitu perbandingan 

antara jumlah hutang dengan jumlah aktiva. 

b. Rasio kewajiban terhadap modal (total debt to equity ratio) yaitu 

perbandingan antara jumlah pasiva dengan jumlah modal sendiri. 

Menurut Riyanto (1987:27) tingkat solvabilitas dapat dipertinggi dengan cara : 

a. Menambah aktiva tanpa menambah hutang atau menambah aktiva relatif lebih 

besar daripada hutang 

b. Mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi hutang relatif 

besar daripada berkurangnya aktiva baik dengan jalan pertama maupun kedua 

tersebut tidak lain mengharusnya adanya tambahan modal sendiri. Apabila 

pada alternatif pertama tambahan modal sendiri ditambahkan pada aktiva, 

sedangkan pada alternatif kedua tambahan modal sendiri digunakan untuk 

mengurangi atau membayar hutang. 
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4. Rasio aktivitas 

a. Hari pengumpulan piutang (collection periods) yaitu perbanding antara total 

piutang usaha dengan total pendapatan usaha. 

b. Perputaran persediaan (inventory turn over) yaitu perbandingan antara total 

persediaan dengan pendapatan usaha. 

c. Perputaran total aset (total asset turn over) yaitu perbandingan antara total 

pendapatan dengan capital employed. 

d. Rasio total modal sendiri terhadap total aset (TMS terhadap TA) yaitu 

perbandingan antara modal sendiri dengan total aset. 

8. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

a. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

1. Rasio lancar yaitu rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar. 

 
 

2. Rasio cepat (quick ratio) yaitu rasio yang dihitung dengan cara mengurangi 

aktiva lancar dengan persediaan dan kemudian membagi sisanya dibagi 

dengan kewajiban lancar. 
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3. Rasio Kas yaitu rasio yang menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan 

dengan total aktiva lancar. 

 
 

 

b. Rasio  Solvabilitas  yaitu  rasio  yang  menyangkut  jaminan,  yang mengukur  

kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang bila suatu saat 

terjadi likuidasi. Rasio yang  digunakan  adalah:  

1. Rasio hutang atas modal yaitu rasio yang menggambarkan sampai sejauh 

mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang pada pihak luar semakin 

kecil rasio ini makan semakin baik. 

 
 

2. Rasio hutang atas aktiva yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana hutang 

dapat ditutupi oleh aktiva, lebih besar rasionya maka lebih baik. 

 
 

c. Rentabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (profit) selama periode 

tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau modal, baik 

modal secara keseluruhan maupun modal sendiri. Rasio yang digunakan 

adalah : 
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1. Return On Total Assets yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio ini 

mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. 

 
 

 

2. Return On Equity (Rentabilitas Modal Sendiri) merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

 
 

9. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang 

anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama 

oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama 

dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi 

biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan. 
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10. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan

ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian 

nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar 

bangsa. 


