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BAB II 

 TELAAH PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan  

2.1.1 PengertianManajemen Keuangan  

Manajemen Keuangan menurut beberapa para ahli: 

1) James C. Van Horne adalah segala aktivitas yang berhubungan 

dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan 

beberapa tujuan menyeluruh. 

2) Brigham manajemen keuangan adalah seni (art) dan ilmu 

(science), untuk me-menage uang, yang meliputi proses, institusi/ 

lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dengan masalah 

transfer uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah (Kasmir, 

2010:6). 

3) J.L. Massie Manajemen keuangan adalah aktivitas operasi bisnis 

yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memakai dana 

yang diperlukan untuk suatu operasi yang efektif dan efesien. 

4) Howard dan Upton: Manajemen keuangan adalah penerapan 

fungsi perencanaan dan pengendalian fungsi keuangan (Dicki 

Hartanto, 2014:3). 

Berdasarkan hal tersebut maka definisi atau pengertian Manajemen 

Keuangan secara umum adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan 

analisa, perencanaan keuangan perusahaan dan usaha untuk mendapatkan dana 

yang murah, selanjutnya menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut secara 
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efektif dan efisien. Sedangkan pengertian manajemen keuangan dalam artian 

sempit adalah aktivitas perusahaan dalam mengelola keuangan secara efektif dan 

efisien (Hamdi Agustin, 2014: 4). 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan atau memaksimumkan kekayaan/ kesejahteraan pemegang saham, 

yang dapat diukur dari harga saham di bursa efek bagi perusahaan  yang sudah go 

public. Sementara itu, bagi perusahaan yang belum go public (tidak ada harga 

saham) dapat didekati (proxy) dari tingkat hasil modal sendiri yang dicapai secara 

berkelanjutan (prediksi jangka panjang) (J.P. Sitanggang, 2014:6). 

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, semua pihak yang terlibat 

dalam organisasi baik departemen keuangan, produksi, pemasaran maupun 

sumber daya manusia harus bekerja sama. Tanpa kerja sama yang baik , tentu sulit 

untuk mencapai tujuan perusahaan, maka departemen keuanganlah yang paling 

berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan memiliki tugas-

tugas yang cukup berat. 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh perusahaan; keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian 

tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 
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1) Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi  tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingat 

keuntungan dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari 

investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi 

akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil diharapkan dari 

investasi ini akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun  

nilai perusahaan. 

2) Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal.  

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

3) Keputusan Dividen 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan bagian dari 

penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan deviden 

merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan: (a) besarnya 

prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash 

dividend, (b) stabilitas dividen yang dibagikan, (c) dividen saham, (d) pemecahan 
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saham (stock split), serta (e) penarikan kembali saham yang beredar, yang 

semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham 

(Sutrisno, 2007:5). 

2.2 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara 

efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat 

keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan 

(Rudianto, 2013:186). 

Defenisi kinerja keuangan Irham Fahmi (2014:239) adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar 

dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntanis Keuangan) atau GAAP (General 

Acepted Accounting Principle) dan lainnya. 

2.2.1 Tahapan-tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan. 

 Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah 

di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang sudah 

berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil 

laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

2) Melakukan Perhitungan. 
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 Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi  

dan permasalahan yang sedang di lakukan, sehingga hasil dari perhitungan 

tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan. 

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. 

 Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan 

ini ada dua, yaitu: 

a) Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu 

atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara 

grafik. 

b) Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 

perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis yang dilakukan secara bersamaan. 

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat 

dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut 

berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan 

sangat tidak baik. 

4) Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 
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 Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah 

dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk 

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami oleh 

perbankan tersebut. 

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang 

dihadapi maka dicarikan solusi, guna memberikan suatu input atau masukkan agar 

dapat terselesaikan (Irham Fahmi, 2014:240). 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (ROA) 

Menurut Kasmir (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

antara lain, adalah: 

a. Margin Laba Bersih 

b. Perputaran Total Aktiva 

c. Laba Bersih 

d. Penjualan 

e. Total Aktiva 

f. Aktiva Tetap 

g. Aktiva Lancar 

h. Total Biaya 

Menurut Hartono (2007), tinggi rendahnya tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh factor-faktor yang membentuk profitabilitas. Adapun 

faktor-faktor yang dimaksud yaitu: 



23 
 

 

a. Profit Margin 

Profit Margin merupakan perbandingan antara net income dengan 

revenue, besar kecilnya net income dan revenue tersebut akan dipengaruhi oleh 

besar kecilnya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal yang 

sangat mempengaruhi profit margin ini ialah kuantitas dan kualitas earning asset 

serta tingkat bunganya, juga volume dan komposisi dana atau struktur sumber 

dana dan tingkat bunga dari sumber dana tersebut. 

b. Assets Utilization 

Assets utilization merupakan perbandingan antara total revenue dengan 

total assets yang terdiri dari earning asset, cash asset, dan fixed asset. Assets 

utilization dapat dipergunakan untuk melihat efisiensi perusahaan dengan melihat 

kepada kecepatan dari perputaran asset yaitu berapa besar pendapatan yang 

dihasilkan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi  

assets utilitazion masing-masing atau keduanya akan berdampak kepada tingginya 

profitabilitas. 

c. Total Equity 

Total Equity adalah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan berupa 

modal disetor, laba ditahan dan laba tahun berjalan. Total equity berkaitan dengan 

besar kecilnya modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan yang berpengaruh 

terhadap potensi pertumbuhan aktiva perusahaan. Apabila modal sendiri 

meningkat maka potensi pertumbuhan akan naik. Apabila kualitas pertumbuhan 

aktiva perusahaan dapat dijaga dengan baik maka akan berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. 
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2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Berikut beberapa pengertian laporan keuangan menurut beberapa ahli: 

1) Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan merupakan informasi 

yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk 

membuat keputusan ekonomi yang mbersifat finansial. 

2) Munawir mengatakan laporan keuangan merupakan alat yang sanagat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan 

dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para 

pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 

3) Sofyan Assauri mengartikan laporan keuangan merupakan laporan 

pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya (Irham Fahmi, 2014: 2). 

4) Jhon Mayer adalah dua daftar (neraca dan laporan rugi laba) yang 

disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan (Hamdi 

Agustin, 2014:39). 

5) Hamdi Agustin (2014:39) mendefinisikan laporan keuangan adalah 

ikhtisar mengenai  keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terdiri dari 

neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana, sedangkan 
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laporan laba rugi mencerminkan hasil kegiatan yang dicapai selama 

periode tersebut. 

6) Hamptors John adalah kumpulan data teratur berdasarkan logika dan 

dengan prosedur accounting yang konsisten. 

7) John N. Nyer juga memberikan definisi bahwa laporan keuangan  

memberikan kesimpulan tentang acconting suatu perusahaan, neraca yang 

memperlihatkan asset, liabilities dan modal dengan data tertentu dan 

laporan laba rugi memperlihatkan hasil operasi pada periode tertentu 

(Dicki Hartanto, 2014:16). 

Berdasarkan pengertian laporan keuangan menurut beberapa para ahli 

diatas, maka secara umumlaporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

(Kasmir, 2015:7). 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang telah disusun merupakan laporan hasil akhir dari 

suatu proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan uang dicatat 

dan diolah sedemikia rupa, sehingga menjadi laporan akhir yang disajikan dalam 

satuan uang. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi yang 

sifatnya historis yang disusun untuk berbagai tujuan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a) Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja serta perubahn posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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b) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kinerja masa lalu. 

c) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen atau pertanggung jawanban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya (Deanta, 2016:3). 

Dalam buku Kasmir (2014:10) tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini; 

b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban  dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 

c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu; 

d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva dan modal perusahaan; 

f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode; 

g) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 

h) Informasi keuangan lainnya. 
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2.3.3 Sifat Laporan Keuangan 

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan keuangan harus dilakukan 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan 

laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam 

praktiknya sifat laporan keuangan dibuat: 

1) Bersifat Historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari 

data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya 

laporan keuangan disusun berdasarkan data satu tahun atau dua atau 

beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya). 

2) Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap 

mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-

sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap 

tentang keuangan suatu perusahaan (Kasmir, 2015:12). 

2.3.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebebkan adanya hal-hal yang 

belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh 

seperti adanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian yang telah disetujui, 

atau pesanan yang tidak dapat dipengaruhi, namun belum dilaporkan dalam 

laporan keuangan pada periode tersebut. Kemudian, ada hal-hal yang tidak dapat 

dinyatakan dalam angka-angka seperti reputasi, prestasi manajernya, dan lainnya. 
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Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki 

keterbatasan tertentu. Berikut ini beberapa keterbatasan laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan: 

1) Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), 

dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2) Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya 

untuk pihak tertentu saja. 

3) Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

4) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang  tidak 

menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan 

pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling berbeda. 

5) Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut-sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada 

sifat formalnya. 

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan 

secara langsung, karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan 

kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari 

berbagai sektor terus terjadi. Artinya, selama laporan keuangan disusun sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi 

syarat sebagai suatu laporan keuangan (Kasmir, 2015:16). 
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Menurut Deanta (2016:5) dalam bukunya, walaupun laporan keuangan 

menunjukkan berbagai informasi perusahaan khususnya yang bernilai kuantitatif 

(uang), namun laporan keuangan juga mempunyai berbagai keterbatasan, 

diantaranya: 

1) Laporan keuangan disusun pada rekening yang material, tidak serinci 

keadaan sebenarnya. 

2) Penyajian laporan keuangan terlambat. Laporan keuangan disajikan sering 

terlambat, sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan. Namun 

demikian dengan kemajuan teknologi informasi khususnya komputer, 

keterlambatan tersebut dapat diminimalisir dengan penerapan program 

akuntansi. 

3) Laporan keuangan disusun biasanya berdasar pada harga historis 

(perolehan), sehingga apabila terjadi gejolak harga dan perubahan 

memerlukan penyesuaian. 

4) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan bahasa teknis akuntansi, 

sehingga tidak semua orang dapat memahami laporan keuangan, sehingga 

memerlukan penjelasan khusus untuk memahaminya. 

5) Laporan keuangan disusun berdasar standar akuntansi yang suatu waktu 

mengalami perubahan peraturan dan kebijkan. 

2.3.5 Pemeriksanaan Laporan Keuangan (Audit) 

Dalam praktiknya laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan 

pemeriksaan (audit) lebih lanjut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan 

tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik 
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kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Artinya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan aktivitas perusahaan dilaporkan secara benar, sehingga 

berbagai pihak yang membutuhkan informasi tentang keuangan perusahaan dapat 

membaca dan menganalisis dari laporan keuangan yang telah diperiksa 

kebenarannya.  

Disamping itu, pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan juga 

harus merupakan lesmbaga resmi yang telah ditetapkan, terutama untuk 

kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan. 

Dalam praktiknya pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu: 

1) Pihak dalam (intern) perusahaan, artinya oleh pemeriksaan yang memang 

sudah disiapkan pihak perusahaan. Dalam hal ini mereka dapat 

memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan 

dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa dalam pembuatan laporan keuangan pasti terdapat kekurangan, baik 

yang disengaja maupun yang tidak. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh 

intern perusahaan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan oleh piha 

luar perusahaan. 

2) Pihak luar (ekstern) perusahaan, dilakukan oleh akuntan publik yang sudah 

memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti 

dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Pendapat wajar atau 

tidak wajar akan diberikan apabila laporan keuangan disusun telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara 
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konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, laporan ini dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil 

keputusan (Kasmir, 2014:17). 

2.3.6 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan 

1. Pemilik  

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini 

tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para 

pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan 

keuangan yang telah dibuat adalah: 

a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. 

b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam sautu 

periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam 

menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini 

pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. 

Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan atau berapa deviden yang 

akan diperolehnya.  

c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. 

Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, 

apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun 

rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang 

perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan. 
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2. Manajemen 

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang mereka juga buat, juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak 

manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka 

dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi 

manajemen: 

a) Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan 

mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai 

terget-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. 

b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini. 

c) Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

d) Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan 

ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, 

baik dalam hal perencanaa, pengawasan, dan pengendalian ke depan, 

sehinga target-target yang diinginkan dapat tercapai. 

3. Kreditor 

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak 

pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak 

kreditor terhadap laporan  keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi 

pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, 
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prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai 

perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai 

berikut: 

a) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan 

dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena 

itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dahulu 

melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran 

kamampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah 

dibuat. 

b) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan 

untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh 

karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah 

pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang 

dibuat. 

c) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru 

menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata 

kemampuan perusahaan diluar dari yang diperkirakan. 

4. Pemerintah 

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat 

perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan 

kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan 

secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah: 
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a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya. 

b) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil 

laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini aka  terlihat jumlah 

pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil. 

5. Investor 

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. 

Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas 

usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank 

dapat pula diperoleh dari investor melalui penjualan saham. Dalam memilih 

sumber dana pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tertentunya 

seperti faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun, disisi lain, 

perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada masyarakat atau 

pihak lainnya. 

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha 

sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak 

hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan 

yang di sajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan 

melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang 

dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta 

perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat 

mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak 

(Kasmir, 2014:19). 
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Dikutip dari Cahaya (2015:19) maksud laporan keuangan bagi investor adalah: 

a) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

b) Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan. 

c) Menilai kemungkinan menanamkan divestasi  (menarik investasi) dari 

perusahaan. 

d) Menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 

2.3.7 Kegunaan Laporan Keuangan 

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan 

untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu 

dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa 

laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil 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. Sehingga laporan keuangan memegang peranan 

yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhin dalam pengambilan 

keputusan. 

Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan 

oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang 

saham dalam proses pengambilan keputusan. Seperti keinginan perusahaan untuk 

melakukan right issue. Right issue artinya penjualan saham yang diprioritaskan 

kepada pemilik saham lama untuk membelinya. Sehingga berdasarkan data 

laporan keuangan yang diperoleh dan tersajikan, maka investor atau pemilik 

saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana kondisi perusahaan serta 
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prospek perusahaan nantinya dari segi kemampuan profitabilitas dan dividen yang 

akan dihasilkan Irham Fahmi (2014:5) 

2.3.8 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Dalam praktiknya, secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan 

yang biasa disusun, yaitu: 

1) Neraca 

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan 

laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode 

tertentu, misalnya satu tahun. Namun, neraca juga dapat dibuat pada saat tertentu.  

Menurut James C Van Horne, neraca  adalah ringkasan posisi keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukan total aktiva dengan total 

kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. 

Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas 

dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan 

likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan. Misalnya kas disusun 

lebih dulu karena merupakan komponen yang paling likuid dibandingkan dengan 

aktiva lancar lainnya, kemudian bank dan seterusnya.  

Sementara itu, berdasarkan jatuh tempo, yang menjadi pertimbangan 

adalah jangka waktu, terutama untuk sisi pasiva. Contohnya untuk kewajiban 

(utang) disusun dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Misalnya 

pinjaman jangka pendek lebih dahulu disajikan dan seterusnya jangka panjang.  

2) Laporan Laba/ Rugi 
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Laporan laba/ rugi Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi 

tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. 

Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan 

selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat 

selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah 

biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil 

dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi. 

3) Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis 

modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan. 

Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. 

Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal. 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep 

kas selama periode laporan. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk (cash in 

flow) dan arus kas keluar (cash out flow) selama periode tertentu. Kas masuk 

terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau 

penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan 

jenis-jenis pengeluarannya, seperti pembayaran biaya operasional perusahaan. 
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5) Laporan Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang 

memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan 

penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan 

keuanan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Hal ini 

dilakukan agar pihak pihak yang berkepentingan tidak salah dalam 

menafsirkannya (Kasmir, 2015:28). 

2.4 Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio keuangan menurut James C. Van Horne merupakan indeks yang 

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat 

kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. 

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 

lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen 

dalam satu laporan keuangan atau antarkomoponen yang ada diantara laporan 

keuangan. Kemudia angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka  

dalam 1 periode maupun beberapa periode. 

Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat 

digolongkan menjadi sebagai berikut: 
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1) Rasio neraca, yaitu membandingkan dangka-angka yang hanya bersumber 

dari neraca. 

2) Rasio laporan laba/ rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 

besumber dari laporan laba/ rugi. 

3) Rasio antarlaporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber 

(data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba/ rugi 

(Kasmir, 2015:105 ). 

2.4.2 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan 

instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan 

indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend 

pola perubahan tersebut, untuk  kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang bersangkutan. 

Dari pendapat diatas dapat dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak 

jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi 

investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan 

analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak merepresentasikan tujuan 

dari analisis yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan, 

karena dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibelitas, artinya 

rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan 

dengan kasus yang diteliti (Irham Fahmi, 2014:45). 
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2.4.3 Manfaat Rasio Keuangan 

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio 

keuangan, yaitu: 

1) Rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai 

kinerja dan prestasi perusahaan. 

2) Rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan 

untuk membuat perencanaan. 

3) Rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi 

suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

4) Rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk 

memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan 

adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian 

pokok pinjaman. 

5) Rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder 

organisasi. 

2.4.4 Keunggulan Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam buku Irham Fahmi (2014:45), 

analisa rasio mempunyai keunggulan sebagai berikut: 

1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 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. 



41 
 

 

4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi. 

5) Menstandardisasi 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. 

Dipergunakannya analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan 

akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan 

sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Ini 

dikarenakan rasio keuangan juga memungkinkan manajer keuangan 

memperkirakan reaksi kreditor dan investor dalam memperkirakan bagaimana 

memperoleh kebutuhan dana, serta seberapa besar dana sanggup diperoleh 

(Irham Fahmi, 2014:45). 

2.4.5 Kelemahan Rasio Keuangan 

J. Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian, data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing 

perusahaan menggunakan: 

- Metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai 

penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai 

penyusutan setiap periode juga berbeda, atau 
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- Penilaian sediaan yang berbeda. 

2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan  

berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung prosedur pelaporan 

keuangan tersebut. 

3. Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun 

tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang 

mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak 

menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, 

biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan 

cadangan kredit macet. 

5. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan 

perbedaan. 

6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut 

berpengaruh. 

7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum 

menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik 

(Kasmir, 2015:117). 

2.4.6 Cara Menganalisis Rasio Keuangan 

Menurut Farah Margareth, menganalisa rasio keuangan ada beberapa 

cara, diantaranya: 
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1) Analisis Horizontal/ trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio 

keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat 

dilihat trend dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

2) Analisis Vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan 

dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri 

untuk waktu yang sama (Fahmi, 2014:50). 

2.4.7 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu 

perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada 

dineraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka 

pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat 

perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu (Kasmir, 2012: 130). 

Terdapat dua macam hasil penelitian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu: 

1) Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan 

perusahaan tersebut likuid, 

2) Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban 

tersebut atau tidak mampu, dikatakan tidak likuid.  

Jenis rasio likuiditas dalam penelitian ini: 

a) Current Ratio (CR) 

Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 
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yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo (Kasmir, 2012: 134). 

Rumus untuk menghitung rasio lancar (Current Ratio), sebagai berikut: 

    
              

             
        

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

(efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2012:172). 

Jenis rasio aktivitas dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a) Total Assets Turnover (TAT) 

Total assets turnover mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva 

dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif 

pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2015:184). 

Rumus untuk menghitung total assets turnover, sebagai berikut: 

     
          

             
 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 
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dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan 

rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2015: 196). 

Menurut I Made (2011:22) dalam bukunya,  rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 

aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Jenis rasio profitabilitas dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a) Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara 

laba setelah pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan 

pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir, 2015:200). 

Rumus untuk menghitung NPM: 

     
                         

         
       

b) Return on Assets (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 

pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin  besar ROA, 

berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain 

dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan 

sebaliknya (Kasmir, 2015:202). 

Rumus untuk menghitung ROA: 
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4. Rasio Leverage 

Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang (Irham, 2014: 127). 

Perusahaan dengan leverage ratio yang rendah, memiliki risiko kecil 

apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya apabila kondisi 

perekonomian sedang naik perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan yang relative besar. Keputusan tentang penggunaan 

leverage harus diperhitungkan dengan seksama antara kemungkinan risiko dengan 

tingkat keuntungan yang akan diperoleh (Cahaya, 2015:31). 

Besar kecilnya leverage ratio dapat diukur dengan cara: 

a) Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Kasmir (2012: 158) Debt to Equity Ratio  digunakan untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. Rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Hasil dari rasio ini akan memberikan 

arti yang berbeda bagi kreditor dan perusahaan. Bagi bank (kreditor), semakin 

besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar resiko 

yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa DER  merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membiayai utang jangka pendek maupun jangka 

panjangnya. 
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Rumus untuk menghitung DER: 

     
            

             
 

b) Debt to Assets Ratio  (DAR) 

Menurut Syamsuddin (2006:30) DAR digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan 

untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

 DAR adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage perusahaan. Tingkat leverage perusahaan adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu 

perusahaan dikatakan leverage berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan 

kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini menunjukkan 

besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Rasio ini merupakan persentase dana yang diberikan oleh kreditor 

bagi perusahaan. 

Rumus untuk menghitung DAR: 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Judul Variabel Publikasi Metode Hasil 

1 Analisis Rasio 

Likuiditidas dan 

Profitabilitas 

Terhadap Kinerja 

Keuangan  

Current Ratio (CR) dan 

Profit Margin (PM) 

sebagai variabel 

independen.  Kinerja 

Keuangan (ROA) sebagai 

variabel dependen. 

Emmi Fernando 

dkk; Jurnal Prodi 

Manajemen; Vol. 

2, No. 1 Tahun 

2015, Universitas 

Kepulauan Riau, 

Batam 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel NPM 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA. 

Variabel CR dan NPM  secara 

simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. 

2 Pengaruh Current 

Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio 

(DER), dan Non 

Performing 

Financing (NPF) 

Terhadap Return 

On Assets (ROA). 

Current Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio (DER), 

dan Non Performing 

Financing (NPF) sebagai 

variabel independen. 

Return On Assets (ROA) 

variabel dependen. 

Soegiarto dkk; 

Jurnal Prodi 

Akuntansi, Vol. 

2,  No. 2, 

Februari 2018, 

Politeknik 

Pusmanu 

Pekalongan 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel DER secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Varibel 

NPF secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

ROA. Variabel CRT, DER dan NPF 

secara simultan berpengaruh 

terhadap ROA. 

3 Pengaruh Current  

Ratio (CR), 

Inventory 

Turnover (ITO), 

dan Debt to 

Equity Ratio 

(DER)  Terhadap 

Current Ratio (CR), 

Inventory Turnover (ITO) 

dan Debt to Equity Ratio 

(DER) sebagai variabel 

independen. Return On 

Assets (ROA) sebagai 

variabel dependen. 

Andy Kridasusila 

dkk; Jurnal 

Dinamika Sosial 

Budaya, Vol.18, 

No. 1, Juni 2016,  

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel ITO secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Variabel 

DER secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 
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(ROA). ROA. Variabel CR, ITO dan DER 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

4 Pengaruh Current 

Ratio (CR), Total 

Assets Turnover 

(TAT), Terhadap 

Return On Asset 

(ROA). 

Current Ratio (CR) dan 

Total Assets Turnover 

(TAT) sebagai variabel 

independen. Return On 

Assets (ROA) sebagai 

variabel dependen. 

Intan Indriyani 

dkk; Jurnal 

Ilmiah Akuntansi 

Bisnis & 

Keuangan, Vol. 

10, No. 2, 

November 2017, 

STIE-IBEK 

Bangka Belitung 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel TAT 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel CR dan 

TAT  secara simultan berpengaruh 

terhadap ROA. 

5 Pengaruh Debt to 

Total Assets Ratio 

(DAR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER) dan Long 

Term Debt to 

Equity Ratio 

(LDER) Terhadap 

Return On Assets 

(ROA) 

Debt to Total Assets Ratio 

(DAR), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Long 

Term Debt to Equity Ratio 

(LDER) sebagai variabel 

independen. ROA sebagai 

variabel dependen. 

Marlina 

Widiyanti dkk; 

Jurnal 

Manajemen dan 

Bisnis, Vol. 13, 

No.1, Maret 

2015, Universitas 

Sriwijaya 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel DAR secara parsial 

berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap ROA. Variabel 

DER  secara parsial berpengaruh 

negative dan tidak signifikan 

terhadap ROA. Variabel LDER 

secara parsial berpengaruh negative 

dan tidak signifikan terhadap ROA. 

Varibel DAR, DER, dan LDER 

secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

6 Pengaruh Debt to 

Total Assets Ratio 

(DAR) dan Debt 

to Equity Ratio 

(DER) Terhadap 

Return On Assets 

(ROA) 

Debt to Total Assets Ratio 

(DAR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) sebagai 

variabel independent. 

ROA sebagai variabel 

dependent. 

Pontoring 

Marusya dkk; 

Jurusan 

Manejemen, 

Ekonomi dan 

Bisnis, Vol.16, 

No. 03, 2016, 

Analisis Regresi 

Linear Berganda  

Variabel DAR secara parsial 

berpengaruh yang signifikan 

terhadap ROA. Variabel DER secara 

parsial berpengaruh yang signifikan 

terhadap ROA. Variabel DAR dan 

DER secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA.  
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Universitas Sam 

Ratulangi 

7 Pengaruh Current 

Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio 

(DER), Debt to 

Total Assets 

(DAR), dan 

Perputaran Modal 

(PMK) Kerja 

Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Current Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio (DER), 

Debt to Total Assets 

(DAR), dan Perputaran 

Modal Kerja sebagai 

variabel independen. 

Return On Assets (ROA) 

sebagai variabel 

dependen. 

Alfarizi dkk; 

Jurnal Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis, Vol. 03, 

No. 2, 2014, 

Universitas 

Diponegoro 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel DER secara 

parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan  terhadap ROA. Variabel 

DAR secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA. Variabel PMK secara parsial 

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA. Variabel 

CR, DER, DAR dan PMK secara 

simultan dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA. 

8 Pengaruh Total 

Assets Turnover 

(TAT), Non 

Performing Loan 

(NPL), dan Net 

Profit Margin 

(NPM) terhadap 

Return On Assets 

(ROA) 

Total Assets Turnover 

(TAT), Non Performing 

Loan (NPL), dan Net 

Profit Margin 

(NPM)sebagai variabel 

independen. ROA sebagai 

variabel dependen. 

Dani Pranata; 

Jurnal 

Administrasi 

Bisni, Vol 11, 

No. 1, 2014, 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

 

 

 

 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabael TAT secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Variabel NPL secara parsial 

berpengaruh terhadap ROA. 

Variabel NPM secara parsial 

berpengaruh terhadap ROA. 

Variabel TAT, NPL, dan NPM 

secara simultan berpengaruh 

terhadap ROA.  
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9 Pengaruh Current 

Ratio (CR), Total 

Assets Turnover 

(TAT) dan Net 

Profit Margin 

(NPM) Terhadap 

Return On Assets 

(ROA) 

Current Ratio (CR), Total 

Assets Turnover (TAT) 

dan Net Profit Margin 

(NPM) sebagai variabel 

independent. ROA sebagai 

variabel dependent. 

Nur Anita dkk; 

Jurnal Akuntansi; 

Vol.1, No. 2, 

Desember 2013; 

Universitas 

Sarjanawiyata 

Tamansiswa 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Variabel CR secara parsial 

berpengaruh negatif  tidak 

signifikan terhadap ROA. Variabel 

TAT secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

ROA. Variabel NPM secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel CR, TAT 

dan NPM secara simultan 

berpengaruh dan signifikan 

terhadap ROA. 

10 Pengaruh Loan to 

Deposit Ratio 

(LDR), Loan to 

Assets Ratio 

(LAR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER), dan 

Current Ratio 

(CR)  Terhadap 

Return On Assets 

(ROA) 

 

Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Loan to Assets 

Ratio (LAR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan 

Current Ratio (CR) 

sebagai variabel 

independent. Return On 

Assets (ROA) sebagai 

variabel dependent. 

Ni Kadek; e-

Journal Bisma, 

Jurusan 

Manajemen; Vol. 

3, 2015, 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Analisis Regresi 

Linerar 

Berganda 

Variabel LDR secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel LAR secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Variabel 

DER secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

ROA. Variabel CR secara parsial 

berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap ROA. Variabel LDR, LAR, 

DER dan CR secara simultan 

berpengaruh terhadap ROA. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nur Anita dkk adalah terletak pada  periode penelitian, objek penelitian dan 

variabel penelitian. Didalam penelitian terdahulu hanya ada 3 variabel, yaitu 

Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), dan Total Assets Turnover (TAT), 

sedangkan dalam penelitian sekarang menambahkan 2 variabel, yaitu Debt to  

Equity Ratio (DER) dan Debt to Assets Ratio (DAR). DER adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Tinggi rendanya DER akan 

mempengaruhi pencapaian ROA. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih 

kecil dari pada biaya modal sendiri, maka sumber dana yang berasal dari 

pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba, demikian juga 

sebaliknya. Perusahaan dengan laba bertumbuh akan memperkuat hubungan DER 

dengan profitabilitas yaitu dimana profitabilitas meningkat sering dengan DER 

yang rendah (Brigham dan Houston, 2001). 

DAR merupakan rasio hutang terhadap total aktiva yang nilainya bisa 

diketahui dengan cara membagi jumlah total hutang perusahaan dengan total 

aktiva perusahaan. Nilai DAR yang tinggi mengakibatkan ketidakmampuan 

perusahaan dalam memmbayar semua kewajibannya (hutang), sedangkan pihak 

pemegang saham mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi dan akan 

mengurangi pembayaran deviden. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aktiva yang dibiayai dengan hutang. Semakin rendah DAR, semakin bagus 

kondisi suatu perusahaan. Karena hanya sebagian kecil asset yang dibiayai dengan 

hutang. Jika dana yang dipinjam perusahaan tersebut memperoleh hasil yang lebih 

besar dibandingkan hutang tersebut, maka pengahasilan atau laba yang diperoleh 
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perusahaan akan bertambah besar. (Brigham, 2006) menyatakan bahwa, 

perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian investasi (profitabilitas) yang 

tinggi cenderung memiliki hutang dalam jumlah kecil. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

2.7.1 Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Return On Assets (ROA) 

Current Ratio atau Rasio Lancar termasuk dalam rasio likuiditas, untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan 

(Kasmir, 2015:134). Nilai CR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

melakukan penempatan dana yang besar pada sisi aktiva lancar. Penempatan dana 

yang besar pada aktiva lancar bisa menyebabkan likuiditas perusahaan semakin 

 
Current Ratio (X1) 

Total Assets Turnover (X2) 

Net Profit Margin (X3) 

Debt to Equity Ratio (X4) 

Return On Assets (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H6 Debt to Assets Ratio (X5) 
H5 
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membaik. Apabila likuiditas perusahaan membaik, tentunya akan berdampak pada 

semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas dan didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Soegiarto (2018) bahwa variabel CR memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan ROA. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :  Diduga variabel Current ratio (CR) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan arah positif. 

2.7.2 Pengaruh Total Assest Turnover (TAT) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Total Assest Turnover (TAT) merupakan rasio perbandingan antara 

penjualan yang dihasilkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi perputaran suatu aktiva perusahaan, maka akan semakin efektif perusahaan 

dalam mengelola asetnya dan semakin baik tingkat efesiensi penggunaan aktiva 

dalam menunjang penjualan (Kasmir, 2015). Perputaran asset yang meningkat 

akan dapat meningkatkan volume penjualan untuk mendapatkan laba yang 

maksimal sehingga semakin cepat tingkat perputaran aktiva maka semakin cepat 

peningkatan laba yang dihasilkan. Atau juga penjualan yang meningkat akan 

berdampak pada meningkatnya profitabilitas sebuah perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Intan dkk (2017) bahwa variabel TAT  memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan ROA. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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H2 :  Diduga variabel Total Assest Turnover (TAT) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan arah positif. 

2.7.3 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih dengan 

penjualan/ pendapatan, yaitu laba bersih sesudah dikurangi dengan seluruh biaya 

termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan/ pendapatan. Semakin tinggi 

NPM maka semakin baik operasi suatu perusahaan karena menampakkan 

keberhasilannya dalam meningkatkan penjualan/ pendapatan. Semakin tinggi net 

income yang dicapai oleh perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya, maka 

dengan meningkatnya NPM menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan 

dan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Dani Pranata, 2014). 

 Dalam penelitian Emmi Fernando dkk (2015) bahwa variabel NPM 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

H3 : Diduga variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan arah positif. 

2.7.4 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Tinggi 

rendahnya DER akan mempenagruhi tingkat pencapaian ROA yang dicapai 

perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh peminjam lebih kecil dari pada 

biaya modal sendiri, maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang 
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akan lebih efektif dalam menghasilkan laba, demikian sebaliknya. Perusahaan 

dengan laba bertumbuh akan memperkuat hubungan DER dengan profitabilitas, 

yaitu dimana profitabilitas meningkat seiring dengan DER yang rendah (Sudana, 

2011). 

Dalam penelitian yang dilakukan Pontoring Marusya dkk (2016) bahwa 

variabel DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

H4 : Diduga variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan arah positif. 

2.7.5 Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR) Terhadap Return On Assets 

(ROA)   

 Debt to Assets Ratio (DAR) merupakan persentase harta atau asset 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Nilai DAR yang tinggi mengakibatkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Semakin 

rendah DAR, semakin bagus kondisi suatu perusahaan. Karena hanya sebagian 

kecil asset yang dibiayai dengan hutang. Jika dana dana yang dipinjam perusahaan 

tersebut memperoleh hasil yang lebih besar dibanding hutang tersebut, maka 

penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan akan bertambah besar. 

(Brigham, 2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

pengambilan investasi (profitabilitas) yang tinggi cenderung memiliki hutang 

dalam jumlah kecil. 

  Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian  yang dilakukan oleh 

Pontoring Marusya dkk (2016) bahwa variabel DAR memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA.   
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H5 :  Diduga Debt to Total Assets Ratio (DAR) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan arah positif. 

2.7.6 Pengaruh Current Ratio (CR), Total Assets Ratio (TAT), Net Profit 

Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Assets Ratio 

(DAR) Terhadap Return On Assets (ROA) 

CR merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Semakin tinggi CR suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya 

resiko yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin kecil. Nilai CR yang 

tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian bagi investor, 

namun mengindikasikan adanya dana yang menganggur sehingga akan 

mengurangu tingkat profitabilitas perusahan, akibatnya ROA juga semakin kecil. 

Dengan demikian diduga semakin besar nilai CR maka semakin kecil ROA (Ang, 

1997). 

Sedangkan TAT dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan dan total 

aktiva, baik lancar maupun aktiva tetap. Karena itu, TAT dapat diperbesar dengan 

menambah aktiva pada satu sisi dan pada sisi lain diusahaan agar penjualan dapat 

meningkat relative lebih besar dari pengingkatan aktiva atau dengan mengurangi 

penjualan disertai dengan pengurangan relative terhadap aktiva. Dengan demikian 

hubungan antara TAT dengan ROA adalah positif (Leunupun, 2003). 

NPM digunakan sebagai proksi dari aspek manajemen dengan alas an 

bahwa seluruh kegiatan manajemen perusahaan akan mempengaruhi dan 
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bermuara pada perolehan laba perusahaan tersebut. NPM merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan operasionalnya. Laba bersih 

adalah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan, 

sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan operasi perusahaan 

ditambah pendapatan bunganya. Semakin besar angka NPM, maka semakin bagus 

kinerja perusahaan (Fitri dan Doddy, 2007). 

DER dan DAR merupakan alat analisis dari Financial Leverage. Financial 

Leverage dianggap menguntungkan apabila laba yang diperoleh perusahaan lebih 

besar dari pada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut. 

Financial Leverage dianggap merugikan apabila laba yang diperoleh lebih kecil 

dari pada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutangnya tersebut. 

Financial Leverage selain diharapkan dapat menghindarkan pengeluaran dari 

modal sendiri atau ekuitas, juga diharapkan meningkatkan ROA perusahaan 

(Samuel, 2014). Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H6 : Diduga variabel CR, TAT, NPM, DER dan DAR secara simultan 

berpengaruh  terhadap ROA dengan arah positif. 
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2.8 Pandangan Islam Terhadap Kinerja  

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, 

sebelum manusia dilahirkan ke dunia, aturan-aturan dalam kehidupan itulah 

dipersiapkan Allah SWT yang dilampirkan pada kitab umat islam yaitu Al-

Qur’an. 

Dalam kandungan Al-Quran banyak sekali tersimpan kajian-kajian tentang 

kehidupan di alam semesta ini. Segala yang ada didunia bahkan di akhirat 

sekalipun telah dicatatkan didalm Al-Qur’an. 

Al-Qur’an merupakan pedoman, panduan bagi seluruh umat islam yang 

ada di muka bumi. Firman-firman Allah SWT yang ada di dalam Al-Qur’an 

mengandung tentang banyak hal. 

Untuk mempertegas penulisan ini, penulis akan menyajikan firman Allah 

SWT yang berhubungan dengan kinerja, yaitu: 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Ahqaaf : 19: 

ب َعِملُىا ۖ َولِيَُىفِّيَهُْم أَْعَمبلَهُْم َوهُْم ََل يُْظلَُمىنَ   َولُِكلٍّ َدَرَجبٌت ِممَّ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan 

mereka tidak dirugikan” 

 Dari ayat tersebut bahwasanya Allah akan membalas setiap amal 

perbuatan manuasia, bahkan lebih dari apa yang mereka kerjakan, artinya jika 

seseorang mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 

baik pula bagi organisasinya maka dia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjanya dan akan memberikan keuntungan pula bagi organisasinya. 
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Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A’raaf ayat 39: 

َوقَبلَْت أُوََلهُْم ِِلُْخَزاهُْم فََمب َكبَن لَُكْم َعلَيْنَب ِمْه فَْضٍل فَُذوقُىا الَْعَذاَة ثَِمب  

 ُكْنتُْم تَْكِسجُىنَ 

Artinya: “Dan orang yang (masuk) terlebih berkata kepada yang (masuk) 

belakangan, “kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami. Maka 

rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan”. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwasanya  segala kelebihan hanya milik Allah, 

oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan 

merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan 

diterima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, 

akan tetapi juga merupakan pekerjaan social yang besifat duniawi. 

Firman Allah dalam surah At-Taubah:105: 

ًٰ َعبلِِم   وَن إِلَ ُ َعَملَُكْم َوَرُسىلُهُ َواْلُمْؤِمنُىَن ۖ َوَستَُزدُّ َوقُِل اْعَملُىا فََسيََزي َّللاَّ

هَبَدِح فَيُنَجِّئُُكْم ثَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُىنَ   اْلَغْيِت َوالشَّ

Artinya: “Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT akan memperlihatkan 

hasil kerja keras yang telah kita lakukan kepada orang lain dan Allah akan 

memberitahukan apa yang telah kita kerjakan. Allah menyuruh kita untuk 
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melakukan penilaian kinerja terhadap diri sendiri baik sbagai seorang pekerja, 

pebisnis, maupun sebagai pribadi. 

Firman Allah dalam surah yasin ayat 33-35: 

أَْخرََ ْجىَا َحبًّّا فَِمْىًَُ يَأُْكلُُنََ (٣٣)  ََ ٌَاأَْحيَْيىَا  آيَة َ لٍَُمَُ اْلَمْيتَةُاألْرضَُ  ََ  

ٍَا ِمهََ  اْلعُيُُنَِ  (٣٣) ْروَا فِي فَجَّ ََ أَْعىَابَ   ََ ٍَا َجىَّاتَ  ِمهَْ وَِخيلَ   َجَعْلىَا فِي ََ   

مَْ أَفاَل يَْشُكُرَنََ (٣٣) ٍِ َما َعِملَْتًَُ أَْيِدي ََ  لِيَأُْكلُُا ِمهَْ ثََمِريَِ 

Artinya: 

33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang 

mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka 

daripadanya mereka makan. 

34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami 

pancarkan padanya beberapa mata air, 

35. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh 

tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 

 Makna kata “dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka…..” 

merupakan pilar utama kinerja. Yaitu Allah memerintahkan manusia untuk 

mengelola dan terus meningkatkan apa yang telah disediakan oleh Allah, sehingga 

mampu berkinerja yang baik dan akan memberi perubahan yang baik pula untuk 

organisasi di masa yang akan datang. 

 

 


