
 

7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti yang mengangkat topik penelitian mengenai laporan keuangan yaitu 

Theresia (2004) dengan penelitian yaitu: analisis laporan keuangan sebagai alat 

mengukur kinerja keuangan pada PG. Krebet Baru. Alat analisis yang digunakan 

yaitu rasio profitabilitas dan efisiensi dengan periode penelitian yaitu tahun 2000 

sampai 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas baik NPM, 

ROI dan OPM selama tahun 2000-2003 mengalami peningkatan, dengan adanya 

peningkatan tersebut maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. Dari 

segi efisiensi menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2003 terjadi peningkatan, 

dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan yang telah dicapai dapat dikatakan baik.  

Penelitian Dwicaraka (2004), tentang analisis rasio keuangan sebagai alat 

penilaian kinerja pada PT. Perfectas Kota Malang. Alat analisis yang digunakan 

yaitu rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio aktivitas, periode penelitian yang 

digunakan yaitu mulai tahun 2000 sampai 2002. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan perusahaan cukup likuid, rasio leverage dapat dikatakan cukup 

baik sedangkan rasio aktivitas perusahaan secara keseluruhan sudah mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. 
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Yuliati (2001) dengan penelitian mengenai analisis laporan keuangan sebagai 

alat untuk menilai kinerja keuangan pada Perusahaan Rokok Retjo Pentung. Alat 

analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas dengan 

periode penelitian yaitu tahun 1997 sampai 1999. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rasio likuiditas selama tahun 1997-1999 mengalami peningkatan, dengan 

adanya peningkatan tersebut maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan 

baik. Berdasarkan hasil rasio solvabilitas menunjukkan tingkat prosentase selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, hasil tersebut membuktikan bahwa 

semakin besarnya jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Dari segi pencapaian 

profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa selama tahun 1997-1999 terjadi 

peningkatan, dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan yang telah dicapai dapat dikatakan baik.  

Hasil penelitian Satrya Darma Doerachman (2016) dengan judul Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel yang digunakan untuk membandingkan yaitu rasio likuiditas 

(current ratio), rasio solvabilitas (DER), rasio profabilitas (ROA), rasio aktivitas 

(TATO). Data yang diperoleh dengan metode purposive sampling dengan criteria 

(1) Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (2) Perusahaan yang 

memproduksi obat generic dan resep dokter, dan (3) Waktu penelitian 2011- 2014. 
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Hasil analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan kinerja 

keuangan antara perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 

obyek penelitian serta pada periode data penelitian yang digunakan, sedangkan 

persamaannya yaitu sama-sama melakukan penilaian kinerja perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. 

B. Tinjauan Teori 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilaian kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam penilaian kemampuan perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Mengadakan 

analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah 

merupakan suatu dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dan 

hasil operasi suatu perusahaan. Salah satu alat untuk menginterpretasikan 

adalah dengan menggunakan rasio.  

Adapun pengertian rasio menurut Wiagustini (2010:75) adalah: 

“Suatu teknik analisis yang menghubungan antara satu pos dengan pos 

yang lainnya baik dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi maupun 

kombinasi dari kedua laporan keuangan untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan”. Menurut Barlian (2003:128) rasio keuangan 

adalah: “Suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk 
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menilai kinerja dan status suatu perusahaan”. Dalam analisis rasio 

keuangan hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk rasio yang merupakan 

perbandingan antara rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan 

rekening lainnya.(Warsono, 2003, 34). Menurut Harahap (2010:297) 

pengertian rasio adalah: “Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan relevan dan signifikan (berarti).  

Dari definisi di atas, maka pengertian analisa rasio keuangan 

adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara 

melakukan perbandingan atau kombinasi antara pos laporan keuangan 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian 

pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Menurut Tampubolon (2005:35), 

menggolongkan angka ratio menjadi empat katagori yaitu rasio likuiditas, 

efisiensi, leverage dan probabilitas, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aset 

untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa 

penurunan nilai serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang 

diperoleh. Kas merupakan aset yang paling likuid, aset lain mungkin 

relatif likuid atau tidak likuid tergantung seberapa cepat aset 

dikonversikan ke dalam kas, misalnya surat-surat berharga (efek-efek).  
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b. Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) 

Rasio leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk 

membiayai sebagaian dari pada aset korporasi. Pembiayaan dengan 

utang mempunyai pengaruh bagi korporasi karena utang mempunyai 

beban yang bersifat tetap. Kegagalan korporasi dalam membayar bunga 

atas utang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir 

dengan kebangkrutan korporasi. 

c. Rasio Efisiensi (Efficiency Ratio) 

Rasio efisiensi dipergunakan untuk mengukur seberapa efisien 

korporasi dalam menggunakan asetnya. Rasio ini semuanya 

mempergunakan perbandingan antara tingkat penjualan dengan 

investasi dalam beberapa aset. Asumsi yang diambil adalah 

menggunakan hubungan antara penjualan dengan berbagai aset tersebut.  

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur tingkat profitabilitas yang dapat 

dilakukan dengan membandingkan dengan tingkat return on invesment 

(ROI) yang diharapkan dengan tingkat return yang diminta oleh 

investor dalam pasar modal. Jika return yang diharapkan lebih besar 

dari pada yang diminta, maka investasi tersebut dikatakan sebagai 

menguntungkan. 

Menurut Harahap (2010:298), analisis rasio memiliki keunggulan 

sebagai berikut: 
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1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstadarisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time 

series”. 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang. 

Menurut Hanafi dan Halim (2003:70) terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan, yaitu: 

1. Dalam analisis, analis juga harus mengidentifikasi adanya trend-trend 

tertentu dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan lima 

atau enam tahun barangkali bisa digunakan untuk melihat munculnya 

trend tertentu. 

2. Angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk 

itu diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik 

tidaknya angka yang dicapai oleh pihak perusahaan. Rata-rata industri 
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bisa dipakai sebagai pembanding. Meskipun rata-rata industri bukan 

angka pembanding yang tepat karena beberapa hal, misalnya karena 

adanya perbedaan karakteristik rata-rata industri dengan perusahaan 

tersebut. 

3. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan, laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian 

atas pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Diskusi atau 

pertanyaan-pertanyaan penting yang melengkapi laporan keuangan 

seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau 

restrukturisasi merupakan bagian internal yang harus dimasukkan 

dalam analisis. 

4. Analisis kinerja keuangan perusahaan selalu memerlukan informasi 

lain yang terkait secara langsung dengan upaya perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja keuangannya. Kadangkala semua informasi 

yang diperlukan bisa diperoleh melalui analisis yang mendalam dari 

laporan keuangan. Kadangkala informasi tambahan bisa memberikan 

analisis yang lebih tajam lagi. Sebagai contoh, analisis penurunan 

penjualan bila disertai dengan analisis perkembangan market share 

akan memberi pendangan baru kenapa perjualan bisa menurun. 

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

penilaian terkait dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan 
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aktivitas operasional perusahaan. Melalui analisis laporan keuangan 

perusahaan dapat memberikan jaminan upaya perusahaan untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan 

keuntuangan. Menurut Hanafi dan Halim (2003:6) menyatakan bahwa 

tujuan analisis laporan keuangan meliputi: 

1) Investasi saham 

Sertifikat saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Investor bisa membeli, menahan, dan kemudian menjual saham 

tersebut. Membeli dan menahan saham berarti investor memiliki 

perusahaan tersebut dan berhak atas laba perusahaan, meskipun 

juga berhak atas rugi yang diperoleh perusahaan (apabila rugi). 

Kondisi tersebut menjadikan laporan keuangan bisa difokuskan 

pada kemampuan perusahaan melewati masa-masa sulit dan 

kemudian memproyeksikan kemampuan pada masa-masa yang 

akan datang, rasio keuangan disini memegang peranan yang 

penting. 

2) Pemberian Kredit 

Dalam analisis laporan keuangan yang menjadi tujuan pokok adalah 

kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang 

diberikan berserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. 

Pihak pemberi pinjaman (kreditor) memperoleh keuntungan dari 

bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut. 
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3) Kesehatan Pemasok (Supplier) 

Perusahaan tergantung pada “supply” pemasok akan mempunyai 

kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan 

bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus. Dengan 

kemungkinan kerja sama yang terus-menerus, analisis dari pihak 

perusahaan akan berusaha menganalisis profitabilitas pemasok, 

kondisi keuangan, kondisi keuangan untuk menghasilkan kas untuk 

memenuhi opsi sehari-hari. 

4) Kesehatan Pelanggan (Customer) 

Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada 

pelanggan maka perusahaan memerlukan informasi keuangan 

pelanggan, terutama informasi mengenai kemampuan pelanggan 

memnuhi kewajiban jangka pendeknya.  

5)   Kesehatan Perusahaan Ditinjau dari Karyawan 

Karyawan atau calon karyawan barangkali akan tertarik 

menganalisis keuangan perusahaan untuk memastikan apakah 

perusahaan yang dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan 

yang bagus. 

6) Pemerintah 

Pemerintah melakukan analisis laporan keuangn perusahaan untuk 

menentukan pajak yang harus dibayarkan atau menentukan tingkat 

keuntungan yang wajar bagi suatu industri. 
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7) Analisis Internal 

Pihak internal perusahaan sendiri akan memerlukan informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan sejauh 

mana perkembangan perusahaan. 

8) Analisis pesaing 

Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk 

menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Analisis 

pesaing dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan 

terkait dengan upaya untuk memberikan jaminan bahwa perusahaan 

mampu bersaing secara maksimal. 

9) Penilaian Kerusakan 

Kadangkala analisis laporan keuangn dapat digunakan sebagai 

penentu besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Penilian 

kerusakan dapat memberikan suatu gambaran secara nyata dampak 

yang ditimbulkan kerusakan yang telah terjadi sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa analisis laporan keuangan sangat berarti untuk mengadakan 

perbaikan dalam penyusunan kebijakan (policy) yang akan dilakukan 

pada masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan digunakan 

untuk mengetahui kondisi internal keuangan perusahaan sehingga 
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dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

3. Hal-Hal Yang Diperhatikan Dalam Analisis Laporan Keuangan 

Sebelum mengadakan analisis terhadap suatu laporan 

keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan 

tersebut dan harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang 

cukup dalam mengambil suatu kesimpulan, disamping itu harus 

memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan juga 

memperhatikan latar belakang data keuangan tersebut. Menurut Hanafi 

dan Halim (2005:35), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan analisis laporan keuangan meliputi: 

1. Manajer keuangan perlu membuat trend atau perkembangan dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan lima atau enam tahun ke 

belakang barangkali bisa digunakan untuk melihat adanya trend-

trend tersebut. 

2. Angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit ditentukan baik 

tidaknya. Angka pembanding diperlukan untuk melihat apakah 

angka tertentu itu baik atau tidak baik. 

3. Dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan 

keuangan dengan hati-hati sangat penting. 
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4. Menajer keuangan barangkali memerlukan informasi tambahan 

yang tidak tersedia dalam laporan keuangan. Informasi tambahan 

tersebut bisa membuat analisis menjadi lebih tajam. 

Oleh karena itu sebelum mengadakan perhitungan-

perhitungan, analisis dan intrepretasi penganalisis harus mempelajari 

atau mereview secara menyeluruh dan kalau dianggap perlu diadakan 

penyusunan kembali (reconstruction) dari data-data sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku dan tujuan analisa. 

4. Kerangka Konsep Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau 

kecenderuangan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil 

operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Metode dan 

teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, 

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos 

tersebut.  

Menurut Harmono (2009:104) Alat analisis laporan keuangan 

merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang 

bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendiagnosis tingkat 

kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja 
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organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para 

pemberi modal seperti kreditor, investor, dan oleh perusahaan terkait 

dengan kepentingan manajerial dan dan penilaian kinerja perusahaan. 

Kerangka konsep analisis laporan keuangan adalah analisis laporan 

keuangan yang diawali dari analisis kondisi lingkungan perusahaan 

yang memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan, kemudian 

informasi dari manajerial mulai dari visi dan misi manajemen, 

pengendalian manajemen, sampai tingkat kebijakan operasional 

perusahaan yang direfleksikan dalam bentuk kinerja laporan keuangan 

standar mencakup laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan 

ekuitas, laporan arus kas ditambah catatan laporan keuangan. Adapun 

alat analisis laporan keuangan yang umum digunakan yaitu analiisis 

laporan keuangan , analisis common size dan analisis indeks baik 

menggunakan pendekatan data seri (time series analysis) maupun silang 

(cross sectional approach). 

5. Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penilaian 
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kinerja lebih ditekankan pada bagaimana karyawan sebagai bagian dari 

organisasi dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Dalam rangka mengadakan evaluasi atas kinerja perusahaan 

yang telah dicapai maka dapat digunakan bermacam-macam acuan, 

sebagai salah satu contoh perusahaan dianggap mempunyai kinerja yang 

lebih baik karena menghasilkan (ROI) yang tinggi. Tetapi masing-

masing perusahaan mempunyai tolak ukur yang tidak sama dalam 

mengukur kinerja bisnisnya. Biasanya manajemen akan lebih menyukai 

alternatif-alternatif yang membuat kinerja mereka lebih baik. Hal 

tersebut menyebabkan manajemen memusatkan perhatiannya pada 

ukuran-ukuran yang digunakan oleh perusahaan. Alat ukur kinerja 

perusahaan dipakai oleh pihak manajemen sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan unit-

unit terkait dilingkungan organisasi perusahaan. Begitu pula sebaliknya 

perusahaan, alat ukur ini dipakai untuk mengkoordinasikan antara para 

manajer dengan tujuan dari masing-masing bagian yang nantinya akan 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai sasaran. 

6. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan hasil pencapaian perusahaan 

dalam pengunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 
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pencapaian kinerja keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilain terhadap pencapaian kinerja keuangan 

perusahaan. 

a) Pengertian Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja keuangan menurut Tampubolon 

(2005:20) yaitu: Pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan 

sebagi akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen 

karena menyangkut 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. 

b) Tujuan Kinerja Keuangan 

Tujuan dalam melakukan analisis kinerja keuangan 

perusahaan yaitu dapat digunakan untuk mengetahui posisi 

perusahan apabila ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas 

dan stabilitas. Menurut Munawir (2007:31) menyatakan bahwa 

tujuan pengukuran kinerja keuangan antara lain: 
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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. 

c) Peranan Penilaian Kinerja Keuangan 

Peranan penilaian kinerja keuangan menunjukkan sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

operasionak perusahaan. Menurut Munawir (2007:37) penilain 

kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan, 

yaitu meliputi: 
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1) Dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. 

2) Untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses 

atau produksi serta untuk menentukan derajad keuntungan yang 

dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

3) Untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian 

individu yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab. 

4) Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka peranan penilaian kinerja 

keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian 

atas pencapaian kinerja keuangan perusahaan baik mengenai tingkat 

efektivitas usaha serta kemampuan dalam pencapaian keuntungan pada 

perusahaan.  

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan 

makanan dan minuman yang listing di BEI tahun 2015 sampai 2017 dapat 

diketahui dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan, dari 

kedua laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam memberikan 

penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Analisis 

terhadap rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas (rasio 
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leverage), rasio aktivitas (activity ratio) dan rasio profitabilitas (profitability ratio) 

sehingga dapat diketahui atau disimpulkan perbandingan atas kinerja keuangan 

pada pada perusahaan makanan dan minuman yang listing di BEI tahun 2015 

sampai 2017. Kerangka pikir peneltian ini dapat digambarkan kerangka pikir 

sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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