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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

Terdapat beberapa pengertian mengenai pengukuran kinerja, diantaranya: 

Mulyadi (2007)Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik 

atau kurun waktu tertentu tingkat efektifitas operasional suatu organisasi, 

badan organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

Supriyono R.A (2006)Pengukuran kinerja adalah sebuah proses untuk 

menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan 

menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan 

secara berkesinambungan. 

Menurut Hery (2016) tujuan pengukuran kinerja secara umum adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar 

menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai alat untuk: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemberian motivasi kepada karyawan secara maksimum. 
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b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan 

secara promosi, transfer atau pemberhentian. 

c. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

menilai kinerja mereka. 

d. Menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan bagi karyawan. 

e. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

Selain itu pengukuran kinerja memiliki sisi negatif atau kelemahan jika ukuran-

ukuran kinerja tersebut salah. Ukuran kinerja yang salah dapat menyebabkan: 

a. Melemahkan tujuan akan strategi yang telah disusun. 

b. Dapat terjadi kesalahpahaman antara departemen yang satu dengan lainnya. 

c. Mendorong manusia menggunakan waktu dan usahanya untuk aktivitas-

aktivitas yang tidak relevan dan tidak bernilai tambah bagi para 

konsumen dan pemegang saham. 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu komponen penting 

didalam sistem pengendalian manajemen untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan perusahaan didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik 

tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. (Hery, 2006) 

 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk hasil akhir dari serangkaian proses 

pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan 

diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga 
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menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan 

serta menganalisis laporan  keuangan yang dibuatnya.  

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata 

lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang 

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

menunjukkan kondisi kesehatan dan kinerja perusahaan. (Hery, 2016). 

 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tujuan laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Secara umum tujuan dan manfaat dilakukannya analisis laporan 

keuangan adalah: 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai selama beberapa periode. 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 
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d. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dimasa 

mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. 

f. Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil 

yang telah dicapai. 

Disisi lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Harahap (2013) 

adalah sebagai berikut: 

a. Screening, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi  dan 

kondisi kerusakan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan 

b. Understanding, memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil 

usahanya. 

c. Forcasting, analisis digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

d. Diagnosis, analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, baik dalam manajemen 

operasi, keuangan, ataupun masalah lainnya. 

e. Evaluation, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, kinerja 

operasional, tingkat efisiensi dan lain sebagainya dalam mengelola perusahaan. 

 

4. Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan menurut IAI Standar Akuntansi Keuangan 

(2015) meliputi: 
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a. Neraca 

Laporan posisi keuangan mencakup pos-pos sebagai berikut: aset lancar, 

aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan 

ekuitas. 

b. Laporan laba rugi komprehensif 

Laporan laba rugi kegunaannya untuk melihat keuntungan atau kerugian 

perusahaan di periode tertentu. Serta kegunaannya untuk memprediksi 

profit perusahaan kedepan. Ada dua komponen laporan laba rugi yaitu 

pemasukan (penjualan) dan pengeluaran (biaya). 

c. Laporan perubahan equitas 

Untuk menunjukkan bersarnya modal perusahaan yang dipengaruhi laba 

atau ruginya perusahaan. Misalnya laba, modalnya naik sedangkan rugi 

modalnya menurun. Selain itu disini juga dimunculkan jumlah dividen 

yang dibagikan kepemilik saham. 

d. Laporan Arus kas 

Kegunaannya untuk memperlihatkan bagaimana kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas. Kas dibagi menjadi tiga kategori: arus kas investasi, 

arus kas operasi dan arus kas pendapatan. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi info tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan 

memberikan deskristif naratif atau pemisah pos-pos yang disajikan dalam 
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laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi 

kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. 

 

5. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Hery (2016) Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses 

untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsur dan menelaah 

masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu 

sendiri 

Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik 

secara internal maupun eksternal dalam industri yang sama. Hal ini berguna 

bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif 

operasi perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna 

tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan 

pemangku kepentingan lainnnya. 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para 

pengambilan keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi 

kekurangan atau kelemahan yang ada dan kemudian membuat keputusan 

yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan. 
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6. Manfaat Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan  dilakukan dengan menganalisa masing-

masing  yang terdapat di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi 

keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan masa 

yang  akan datang. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menambah 

informasi yang ada dalam laporan keuangan.  

Manfaat analisis laporan keuangan menurut Harahap (2013) dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan informasi yang lebih baik, lebih dalam daripada 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

b. Dapat menggali informasi yang tidak nampak secara kasat mata dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

d. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan. 

e. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat dilapangan. 

f. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

g. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu  yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 
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h. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya. 

i. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan. 

j. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

7. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Hery (2016) analisis rasio keuangan merupakan bagian dari 

analisis keuangan.Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai pikiran yang ada pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat 

mengungkapkanhubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. 

Menurut Munawir (2010) mengadakan analis rasio keuangan adalah 

suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan-hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi 

dari kedua laporan tersebut. 

8. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio 

keuangan menurut Fahmi (2014) meliputi: 

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat 

menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan 
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b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai tujukan untuk membuat perencanaan. 

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi 

kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat 

digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi 

dikaitkan dengan adanya kelangsungan pembayaran bunga dan 

oengembalian pokok pinjaman. 

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

pemegang saham. 

 

9. Jenis Rasio Keuangan 

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Halim (2005) ada 4 (empat) jenis 

rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, 

yaitu: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. 

Rasio ini diperlukan untuk analisis kredit atau analisis rasio keuangan. 

1. Rasio Lancar (current ratio) 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. 

Rasio Lancar = 
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Dari perhitungan diatas, rasio yang rendah menunjukkan rasio 

likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan aset lancar, yang mempunyai 

pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan karena 

aset lancar secara umum menghasilkan return yang lebih rendah 

dibandingkan dengan aset tetap. 

2. Rasio Cepat (quick ratio) 

Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio Cepat = 
                        

             
 

3. Rasio Kas (cash ratio) 

Rasio Kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk utang 

jangka pendek. 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

atau menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya 

sehari-hari. 

1. Rata – Rata Umur Piutang 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan 

piutang usahaatau pencairan piutang. 

Perputaran Piutang = 
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Rata – Rata Umur Piutang = 
   

                  
 

Semakin besar jumlah hari pengumpulan piutang berarti semakin 

jelek. Sebaliknya, kalau terlalu kecil juga belum tentu sangat baik, 

hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijaksanaan kredit perusahaan 

tidak sukses. 

2. Perputaran Persediaan 

Rasio ini digunakan untuk menentukan efektifitas perusahaan 

didalam mengelola persediaan. 

Rata – Rata Umur Persediaan = 
                     

          
 

Semakin besar perputaran persediaan berarti semakin efisien 

manajemen persediaan perusahaan. Oleh karena rasio perputaran 

persediaan hanya sebagai ukuran kasar. Oleh karena itu perlu untuk 

meneliti lebih lanjut setiap ketidakefisienan yang dirasakan oleh 

manajemen perusahaan.. 

3. Perputaran aset tetap 

Rasio ini mengukur kefektifan penggunaan total aset (aset tetap) 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 

Perputaran Aset Tetap = 
         

          
 

4. Perputaran total aset 

Rasio ini digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan 

aset. Semakin tinggi rasionya maka akan semakin baik, sebaliknya 
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apabila rasionya semakin rendah maka perusahaan harus melakukan 

evaluasi. 

Perputaran Total Aktiva = 
         

          
 

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan akan menjadi tidak 

solvable apabila total hutang perusahaan lebih besar daripada total 

aktivanya. 

1. Total Hutang Terhadap Total Aset 

Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh 

kreditur. Rasio yang tinggi menandakan perusahaan menggunakan 

dana pinjaman yang tinggi untuk asetnya. Penggunaan dana 

pinjaman yang tinggi akan meningkatkan kemampuan memperoleh 

laba dengan cepat. 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = 
            

          
 

2. Time Interest Earned 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

didalam membayar bunga dan pajak yang tersedia untuk menutupi 

beban bunga. 

Time Interest Earned = 
    

     
 

Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang baik, meskipun 

barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan hutang 
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(penggunaan financial leverage) perusahaan. Sebaliknya rasio yang 

rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen. 

3. Fixed Charges Coverage 

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan membayar biaya 

tetap total, termasuk biaya sewa. 

Rasio Fixed Charge Coverage = 
               

                
 

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba atau keuntungan. 

1. Net Profit Margin 

Menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan didalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Net Profit Margin = 
           

                
 x 100% 

Net Profit margin yang tinggi menunjukkan semakin tingginya 

laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, 

semakin rendah laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. 

2. Return on total asset (ROA) 

Rasio ini mengatur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

Return on Total Asset = 
           

          
 x 100% 
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Semakin tinggi ROA sebuah perusahaan maka akan semakin 

baik pula kemampuan perusahaan didalam mengelola aset yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

3. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. 

Return on Equity = 
           

           
 x 100% 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dan sudut pandang 

pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun 

capital gain untuk pemegang saham. ROE dipengaruhi oleh ROA 

dan tingkat leverage perusahaan. 

Tebel 2.1  

Standar Industri 

Rasio Keuangan Standar Industri 

Rasio Likuiditas  

Current Ratio 2 kali 

Quick Ratio 1,5 kali 

Rasio Aktivitas  

Perputaran Piutang 15 kali 

Perputaran Persediaan 20 kali 

Perputaran Aset Tetap 5 kali 

Perputaran Total Aset 2 kali 

Rasio Solvabilitas  

Total Hutang Terhadap Total Aset 35% 

Time Interest Earned 10 kali 

Rasio Profitabilitas  

Net Profit Margin  20% 

Return On Asset 30% 

Return On Equity 40% 

Sumber: Kasmir (2014) 
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B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik apabila rasionya memenuhi 

standar industri. Di bawah ini beberapa penelitian terdahulu tentang analisis 

rasio tentang perusahaan rokok yang terdaftar di BEI, yaitu: 

Pulloh, Joy dkk (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio 

Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. HM 

Sampoerna Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hasil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil rasio likuiditas dan solvabilitas pada 

PT. HM Sampoerna Tbk periode tahun 2012-2014 kurang baik. Sedangkan rasio 

solvabilitas dan rasio aktivitas menunjukkan kinerja yang baik. 

Nisa, Noviyanti Chairon (2015), melakukan penelitian tentang Analisis 

Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Rokok (Studi 

pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013). Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dari rasio likuiditas, yang dilihat rasio 

lancar, rasio cepat dan rasio kas, PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam 

Tbk,  PT Bentoel International Investaa Tbk memiliki kinerja keuangan yang 

tidak baik. Rasio solvabilitas PT HM Sampoerna dan PT Bentoel 

International Investaa Tbk memiliki kinerja keuangan yang baik. PT Gudang 

Garam Tbk memiliki kinerja keuangan yang buruk. 

Maith, Hendry Anres (2013), melakukan penelitian tentang Analisis 

Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

hasil rasio likuiditas dan profibilitas pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna 
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Tbk periode tahun 2010-2012 baik. Sedangkan rasio solvabilitas dan rasio 

aktivitas menunjukkan kinerja yang buruk 

Adi, Triyogo Moelyo dan Febrianto (2016), melakukan penelitian 

tentang Analisis Rasio Keuangan Pada PT Gudang Garam Tbk Untuk Menilai 

Kinerja Perusahaan Periode 2011-2014. Dari hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa hasil rasio likuiditas, solvabilitas, profibilitas dan 

aktivitas  pada PT. Gudang Garam Tbk periode tahun 2011-2014 hasil 

kesuluruhannya adalah baik. 




