
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian teori tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang 

akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar atau acuan sebagai 

data pendukung, selain itu dapat dijadikan pembanding untuk membandingkan 

hasil dan teori dalam penelitian ini.  Data pendukung yang dimaksud adalah 

jurnal penelitian yang relevan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. 

Indriyani dkk (2013) meneliti terkait dengam analisis kinerja keuangan 

pada usaha meubel sumber rezeki di Tenggarong. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan alat analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah  

kinerja keuangan yang dihasilkan meubel Sumber Rezeki  di Tenggarong tahun 

2012 meningkat jika jika dibandingkan dengan tahun 2011.   

Manal aldjufri dkk (2014) melakukan penelitian terkait dengan kinerja 

keuangan industri meubel rotan Tora-Tora di Kota Palu Profinsi Sulawesi 

Tengah, dengan menggunakan beberapa alat analisis seperti rasio likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas. Hasil dari analisis diketahui industri meubel Tora-

Tora memiliki nilai rasio keuangan yang baik pada likuiditas dan aktivitas, 

namun memiliki nilai yang tegolong rendah pada rasio rentabilitas dikarenakan 

banakna biaya yang  dikeluarkan dalam industri tersebut. 
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 Winda Pangestu (2015) penelitian yang dilakukan adalah analisis 

kinerja keuangan usaha Tahu-Tempe “Wenwin” di Desa Sea Kecamatan 

Pineleng Kabupaten Minahasa. Menggunakan beberapa alat analisis seperti 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio provitabilitas.  Hasil yang diperoleh 

dalam penenlitian ini bahwa kinerja keuangan usaha Tahu-Tempe “Wenwin” 

dinyatakan baik.  

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan, persamaanya yaitu terletak pada alat analisis yang 

digunakan seperti analisis likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas, 

sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dalam hal ini peneliti 

meneliti objek terkait dengan usaha furniture yang dilakukan pada UD Abbas 

Jaya. 

B. Tinjauan Teori 

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan memerlukan konsep 

pemahaman atau teori untuk mengetahui definisi terkait dengan kinerja 

keuangan. Adapun tinjauan teori yang akan dibahas antara lain: 

1. Kinerja keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang 

telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi 
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keuangan) atau GAAP (generally accepted accounting principl) dan 

lainnya. 

Kinerja keuangan menurut Jumingan (2006:239) adalah 

penjelasan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu terkait dengan berbagai aspek seperti penghimpun dan penyalur 

dana berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.  

Kinerja keuangan pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan 

pengukuran penilaian kinerja suatu perusahaan agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Adapun tujuan pengkuran kinerja keuangan menurut 

Munawir (2012:31) sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan dalam menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih.   

b. Mengetahui tingkat solvabilitas suatu perusahaan dalam menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek 

dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. 

c. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada periode tertentu. 

d. Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang dan beban utang tepat pada waktunya.  
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2. Rasio keuangan 

Rasio keuangan menurut fahmy (2011:106) adalah hasil yang 

diperoleh dari perbandingan jumlah dengan jumlah lainnya. Jumalah yang 

ada pada rasio keuangan memiliki keterkaitan yang relevan dan signifikan, 

selain itu rasio keuangan sangat penting dan biasanya dibutuhkan oleh para 

manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas.  

Menurut Hanafi Mahmud rasio keaungan adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai konisi keuangan perusahaan, yang disusun 

dengan menggabungkan suatu angka-angka didalam atau antara laporan 

rugi-laba dan neraca, pada dasarnya rasio keuangan dikategorikan kedalam 

lima kelompok yaitu: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan likuiditas perusahaan 

dalam jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan yang 

relatif terhadap jumlah hutang lancarnya, dalam hal ini hutang 

merupakan kewajiban perusahaan. Rasio likuiditas yang sering 

digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (quick 

ratio) atau disebut dengan acid test ratio.     

1) Rasio lancar (current ratio) 

Rasio yang mengukur sejauh mana aktiva lancar 

perusahaan   memenuhi hutang jangka pendeknya, semakin tinggi 

tingkat aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atas hutang 

lancarnya, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi kewajiban hutang lancarnya. Aktiva akan berubah 

menjadi kas dalam kurun waktu satu tahun atau satu siklus 

bisnis). Adapun rumusnya dijabarkan sebagai berikut: 

Rasio lancar =
Aktiva lancar

Hutang lancar
 

2) Rasio quick (acid test ratio) 

Rasio yanag digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban pendeknya dengan 

menggunakan aktiva atau tanpa memperhitungkan persediaan 

karena biasanya dianggap tidaklikuid. Ketidaklikudan tersebut 

terkait dengan tahapan yang dilalui hingga menjad kas memiliki 

kurun waktu yang lama. Adapun perhitungan quick ratio sebagai 

berikut: 

Rasio quick =
aktiva lancar − persediaan

hutang lancar
 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan segala aset yang ada pada 

perusahaan. aktvitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu 

mengakibatkan semakin besar kelebihan dana yang tertanam pada 

aktiva, sehingga dana yang lebih sebaikna ditanamkan pada aktiva 

lain yang lebih produktif. Terdapat empat rasio pada rasio aktivitas 

anatar lain: 
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1) Rata-rata umur piutang 

Rasio yang melihat berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk melunasi jumlah piutang atau denga merubah piutang 

menjad kas. Semkin lama rata-rata piutang maka semakin banyak 

dana yang tertanam pada piutang. Rata-rata umur piutang dapat 

dihitung melaui dua tahap yaitu dengan menghitung perputaran 

piutang dan menghitung rata-rata umur piutang, yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

perputaran piutang =
penjualan

piutang
   

Rata-rata umur piutang= 365/perputaran piutang 

2) Perputaran persediaan 

Jenis rasio yang menunjukkan seberapa efektif  persediaan 

dapat dikelola, dengan mengukur antara jumlah volume barang 

dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki. 

Semakin tinggi perputaran piutang menandakan semakin tingginya 

persediaan yang berputar tiap tahunyna sehingga menandakan 

efektivitas manajemen persediaan. Berikut disajikan rumusnya 

yaitu: 

Perputaran persediaan =
Harga pokok penjualan

persediaan
  

Rata-rata umur persediaan= 365/perputaran persediaan 
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3) Perputaran aktiva tetap 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan. semakin tinggi aktiva tetap perusahaan 

maka semakin efektif penggunaan atas aktiva tetap tersebut. 

Perputaran aktiva tetap dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

perputaran aktiva tetap =  
penjualan

aktiva tetap
 

4) Perputaran total aktiva 

Rasio yang mneghitung efektivitas penggunaan berdasarkan 

total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan tingkat 

manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah membuat 

manajemen mengevaluasi terkait dengan stratei, pemasaran serta 

pengeluaran perusahaan, adapun rumusnya sebagai berikut: 

perputaran total aktiva =  
penjualan

total aktiva
 

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang 

solvabel adalah perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang kecil 

dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka 

panjang perusahaan dengan memfokuskan pada sisi kanan neraca. 

macam rasio yang dapat dihitung pada rasio solvabilitas antara lain:  
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1) Rasio total hutang terhadap total aset  

Rasio ini menunjukkan jumlah pendanaan perusahaan 

yang dibiayai oleh kreditor dibandingkan dengan total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Perusahaan yang menggunakan dana dari 

kreditor 66% dari total dananya yang berarti cukup besar. Rasio ini 

dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp 0,66 hutang perusahaan 

akan dijamin oleh Rp 1 aset perusahaan, dengan formula sebagai 

berikut: 

rasio total hutang terhadap total aset =
total hutang

total aset
 

2) Time interest earned (TIE) 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dengan laba sebelum bunga pajak. Rasio ini juga 

dapat menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak 

yang tersedia untuk menutupi beban tetap bunga. Rasio yang tinggi 

menunjukkan situasi yang aman meskipun menunjukkan 

penggunaan hutang (penggunaan financial laverage) yang terlalu 

rendah pada perusahaan, yang dapat dihitung sebagai berikut: 

TIE =  
laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)

bunga
 

3) Fixed charge coverage 

Rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan 

perusahaan dalam membayar bebean tetap total, termasuk biaya 

sewa. Rasio ini memperhitungkan sewa meskipun bukan hutang 
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karena sewa merupakan beban tetap yang dapat mengurangi 

kemampuan hutang (debt capacity) perusahaan. Beban tetap 

mempunya efek yang sama dengan beban bunga, adapun formula 

fixed charge covarage yaitu: 

𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
EBIT+biaya sewa

𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎+𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑤𝑎
   

d. Rasio profitabilitas  

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal 

saham pada periode tertentu yang dapat memberikan gambaran terkait 

dengan efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya. Semakin tinggi rasio profitabilitas pada perusahaan 

maka kondisi perusahaan semakin baik.   Terdapat tiga rasio yang dapat 

digunakan antara lain: 

1) Profit margin 

Rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga dapat diinterpretasikan 

sebagai kemampuan perusahaan dalam menekan biaya perusahaan 

pada periode tertentu. Rasio profit margin dapat dihitung sebagai 

berikut: 

profit margin =  
laba bersih

penjualan
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2) Return on total asset (ROA) 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini 

digunakan untuk menilai efesiensi perusahaan dalam mengelola aset 

yang dimiliki selama suatu periode, yang dinyatakan dalam bentuk 

persentase (%). Tingkat pengembalian ROA dapat dihitung dengan 

cara membagi laba bersih perusahaan dengan total aset yang 

dimiliki, adapun rumus ROA yaitu: 

𝑅OA =  
laba bersih

penjualan
 

3) Return on equity (ROE) 

Rasio yang mengukur keamampuan perusahaan dalan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini 

merupakan ukuran dari profitabilitas berdasarkan sudut pandang 

pemegang saham, namun tidak menghitung tingkat dividen maupun 

capital gain  bagi pemegang saham. Adapun perhitungan ROE 

sebagai berikut: 

ROE =
laba bersih

modal saham
 

 

C. Time Series 

Analisis time series Irawan dan Astuti (2006: 341) merupakan metode 

peramalan kuantitatif yang digunakan untuk menentukan pola data masa 

lampau yang dikumpulkan berdasarkan kurun waktu, yang disebut dengan 
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istilah time series, dengan membuat asumsi bahwa masa depan merupakan 

fungsi dari masa lalu yang digunakan untuk peramalan, dalam analisis time 

series perubahan-perubahan struktural yang terjadi dapat berpengaruh terhadap 

angka-angka keuangan. 

Analisis time series digunakan untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan melalui rentang waktu. Terdapat beberapa contoh perubahan 

striktural yang dapat mempengaruhi trend keuangan suatu perusahaan sebagai 

berikut: 

a. Peraturan pemerintah 

b. Perubahan kompetisi 

c. Perubahan tekhnologi 

d. Akuisisi dan merger (penggabungan perusahaan)  

Jika terdapat perubahan semacam itu, maka terdapat beberapa alternatif 

analisis yang dapat dilakukan yaitu dengan membagi periode analisis kedalam 

dua periode yaitu periode sebelum dan periode sesuadah deregulasi, kemudian 

dapat dilakukan dengan menganalisis data sesudah yang digunakan untuk 

memproyeksi kondisi keuangan pada masa yang akan datang. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 
 

 

 

 

     Gambar 2.1. kerangka konsep penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian yang dirancang, dilakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan dengan mengetahui hubungan dari 

neraca dan laporan laba rugi. Rasio yang digunakan dalam hal ini adalah  

rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas untuk mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan time series. 

Penggunaan metode tersebut digunakan untuk mengetahui serta 

menganalisis kinerja keuangan usaha furniture dalam keadaan lebih baik 

atau tidak lebih baik.  

 

 

 

Laporan Keuangan

Analisis Rasio:

1. rasio likuiditas

2. rasio aktivitas

3. rasio solvabilitas

4. rasio profitabilitas

Kinerja Keuangan 
UD Abbas Jaya

Time series
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