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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Suatu teori yang menjelaskan hubungan atau kontak antara principal 

dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas untuk 

kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan 

keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya 

terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai Principal dan CEO 

(Chief Executive Officer) sebagai agent mereka (Hendriksen dan Van Breda 

dalam Affinda 2015:12).  

2.2 Teori Keputusan 

 Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih 

alternative terbaik dari suatu keputusan. Teori keputusan bertujuan untuk 

memberikan alat bagi manajemen dalam rangka proses pengambilan 

keputusan. Oleh karenanya, teori keputusan dapat diterapkan dalam 

berbagai masalah manajemen operasi (Eddy, 2008:26). 

2.3 Teori Entitas 

 Konsep kesatuan (entitas) mempunyai implikasi terhadap pengertian 

pendapatan, biaya, dan laba. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan 

dalam kegiatan ekonomik yaitu manajer, karyawan, investor, kreditor, 

pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Mereka merupakan pihak yang 

akhirnya menerima manfaat dari nilai tambahan yang timbul akibat kegiatan 

ekonomik. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan 
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pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statemen laba-rugi 

(Suwardjono, 2014:495). 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Jumingan (2006:4) laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transasksi yang terjadi dalam 

suatu perusahaan. Transaksi dari peristiwa yang bersifat financial dicatat, 

digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan 

uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai 

tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya 

merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan 

peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian bersifat financial, dalam cara 

yang tepat dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasil-hasilnya. 

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan 

data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan 

untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau 

mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan 

kemajuan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui 

bagaimana perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-

hasil yang dicapai selama jangka waktu yang diamati. 
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Menurut pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No.1 (revisi tahun 

2009) dalam Hendry (2013) laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

2.4.2  Tujuan  Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2008:10) secara umum laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat 

disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara 

berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi 

keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang  memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan. 

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva , pasiva, dan modal perusahaan. 
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6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

2.4.3 Sifat Laporan Keuangan 

Dalam Kasmir (2008:12) pencatatan yang 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 sebagai berikut: 

1. Bersifat historis 

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data 

masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Asalnya 

laporan keuangan disusun berdasarkan data satu 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. 

2.4.4 Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2008:29), secara umum ada lima macam jenis 

laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu: 
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2.4.4.a Neraca 

Neraca (Balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan 

dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva 

(kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. 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 lainnya, kemudian bank dan seterusnya. Sementara itu, berdasarkan 

jatuh tempo, yang menjadi pertimbangan adalah jangka waktu, terutama 

untuk sisi passiva. Contohnya untuk kewajiban (utang) disusun dari yang 

paling pendek sampai yang paling panjang. Misalnya pinjaman jangka 

pendek lebih dulu disajikan dan seterusnya yang lebih panjang. 

2.4.4.b Laporan laba Rugi 

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan 

yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. Dalam laporan laba rugi ini 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 
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biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih 

kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi. 

2.4.4.c 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 di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak 

terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada 

perubahan modal. 

2.4.4.d Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang terpengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun 

berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus 

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

Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan 

atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah 

jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya, seperti pembayaran 

biaya operasional perusahaan. 

2.4.4.e Laporan catatan atas laporan keuangan 

Laporan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan 

informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan 

tertentu. Artinya terkadanng ada komponen atau nilai dalam laporan 
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keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini 

perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam 

menafsirkannya. 

2.4.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2008:16) kita mengetahui bahwa laporan keuangan 

yang telah disusun sedemikian rupa terlihat sempurna dan meyakinkan. 

Dibalik itu semua sebenarnya ada beberapa ketidaktepatan terutama dalam 

jumlah yang telah kita susun akibat berbagai faktor. Sebagai contoh 

banyaknya pendapat pribadi yang masuk, atau penilaian berdasarkan nilai 

historis. Masalah seperti ini kita sebut sebagai keterbatasan kita dalam 

menyusun laporan keuangan. Namun, semua ini tidak akan mempengaruhi 

laporan keuangan secara langsung dan juga tidak akan menghambat kita 

dalam menyusun laporan keuangan. 

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), 

di mana 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. 
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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 rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada 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. 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:66) analisis laporan keuangan merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. 

Oleh karena itu, sebelum menganalisis laporan keuangan, maka terlebih 

dahulu harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan adalah penelaah tentang hubungan dan 

kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil 
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usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak 

memuaskan. 

Hendry (2013) analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, 

yaitu “analisis” dan laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu 

persoalann atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara 

bagian-bagian yang ada didalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu 

pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. 

Harahap (2011) dalam Hendry (2013) mengungkapkan analisis 

laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi 

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 

antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting daalam 

proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan analisis laporan 

keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau 

diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis 

selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dann hasil yang ingin 

dicapai. 
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2.5.2 Tujuan dan Manfaat Analisis 

Menurut Kasmir (2008:68) ada beberapa tujuan dan manfaat bagi 

berbagai pihak dengan adanya analisa laporan keuangan. Secara umum 

dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depann apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

2.5.3 Prosedur, Metode, dan Teknik Analisis 

Menurut Kasmir (2008:69), adapun langkah atau prosedur yang 

dilakukan dalam analisis keuangan adalah: 

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan 

selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. 

2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan 

dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa 
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digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-

benar tepat. 

3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada 

dalam laporan keuangan secara cermat. 

4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran 

yang telah dibuat. 

5. Membuat laporann tentang posisi keuangan perusahaan. 

6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil 

analisis tersebut. 

Dalam praktiknya menurut Kasmir (2008:70), terdapat dua macam 

metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu: 

1. Analisis Vertikal (Statis) 

Anaisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya 

satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos 

yang ada, dalam satu periode.Informasi yang diperoleh hanya untuk 

satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke 

periode tidak diketahui. 

2. Analisis Horizontal 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil 

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahann dari periode yang 

satu ke periode yang lainnya. 
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Kemudian di samping metode yang digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan 

keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan 

Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis 

yang dilakukan dengam membandingkan laporan keuangan lebih dari 

satu periode. Artinya minimal dua periode atau lebih. Dari analisis ini 

akan diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang 

terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing 

komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing 

kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: 

a) Angka-angka dalam rupiah. 

b) Angka-angka dalam persentase. 

c) Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah. 

d) Kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun dalam 

persentase. 

2. Analisis trend 

Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan 

yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini 

dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah 
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perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, atau tetap, serta 

seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. 

3. Analisis persentase per komponen 

Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang 

dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam 

suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba 

rugi. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui: 

a) Persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap 

total aktiva. 

b) Struktur permodalan. 

c) Komposisi biaya terhadap penjualan. 

4. Analisis sumber dan penggunaan dana 

Sumber Analisis dan penggunaan dana merupakan analisis yang 

dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan 

penggunaan dana dalam suatu periode. Analisis ini juga untuk 

mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal 

kerja perusahaan dalam satu periode. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas 

Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan analisis yang 

digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan 

penggunaan uang kas dalam suatu periode. Selain itu, juga untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode 

tertentu. 
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6. Analisis rasio 

Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan 

atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

7. Analisis kredit 

Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai 

layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti 

bank. Dalam analisis ini digunakan beberapa cara alat analisis yang 

digunakan. 

8. Analisis laba kotor 

Analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian 

juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut 

antara periode. 

9. Analisis Titik pulang pokok (break even point) 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa 

penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan 

pada berbagai tingkat penjualan.  
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2.6 Kinerja Keuangan 

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukann untuk melihat 

sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). 

Prastowo yang dikutip oleh Prayitno (2010:9) menyebutkan unsur dari 

kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut: Unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan disajikan pada laporan 

keuangan yang disebut laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali 

digunakan sebagai ukuraan kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya. 

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih ini 

adalah penghasilan (income) dan beban (expense) (Hendry, 2013). 

2.6.2 Prosedur Analisis Kinerja Laporan Keuangan 

Menurut Jumingan (2006:239) analisis kinerja keuangan  merupakan 

proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan menyangkut review data, 

menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap 

keuangan pada periode tertentu. 

2.6.2.a Review  Data Laporan 

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, 

baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi 

yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam member pengakuan 

terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan 

maupun laba yang dihasilkan perusahaan. 
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Menurut Munawir (1997) dalam Jumingan (2006:239), maksud dari 

perlunya mempelajari data secara menyeluruh ini adalah untuk 

meyakinkan pada penganalisis bahwa laporan itu sudah cukup jelas 

menggambarkan semua data keuangan yang relevan  dan telah 

diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat, 

sehingga penganalisis akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan 

yang dapat diperbandingkan. 

2.6.2.b Menghitung 

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan 

perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase 

perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau 

teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung 

pada tujuan. 

2.6.2.c Membandingkan atau mengukur 

Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan 

tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. 

Menurut Lukman Syamsuddin (1998) dalam Jumingan (2006:239), pada 

pokonya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam membandingkan 

ratio financial perusahaan, yaitu cross sectional approach dan  time series 

analysis. 

Cross sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan 

jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. 
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Dengan menggunakan pembandingan cross sectional  haruslah 

dipenuhi persyaratan: 

a) perusahaan sejenis. 

b) periode/tahun pembandingan sama. 

c) ukuran (size) perusahaan relative sama besar. 

Analisis dapat menggunakan data rasio industri untuk melakukan 

cross section dengan tetap memenuhi persyaratan pembanding di atas. 

Adapun time series analysis dilakukan dengan jalan membandingkan 

hasil yang dicapai perusahaan dari periode yang satu ke periode lainnya. 

Dengan pembandingan semacam ini akan diketahui hasil yang dicapai 

perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. 

Perkembangan keuangan perusahaan terlihat melalui tren dari tahun ke 

tahun. 

2.6.2.d Menginterpretasi 

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan 

antara hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang 

berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun 

permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan. 

2.6.2.e Solusi 

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami 

problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang 

tepat. Selanjutnya prosedur analisis keuangan dapat diilustrasikan dalam 

alur prosedur berikut ini. 
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Gambar 2.1 Alur Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2008:104) 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. Dan hasil 

rasio 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 antar komponen yang ada 

diantara laporan keuangan. Kemudian angka anngka yang diperbandingkan 

dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 

Beberapa rasio keuangan: 

 

Data Laporan Keuangan 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

Review Menghitung

  

Membandingkan 

Cross Section 

Times Series 

Menginterpretasi 

Solusi 
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2.7.1 Rasio likuiditas 

 Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang 

(kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi 

kewajiban (utang) pada saat ditagih. Rasio likuiditas disebut juga sebagai 

rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan 

membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan 

komponen di pasiva lancar (utang jangka pendek). 

 Besar kecilnya rasio likuiditas dapat diukur dengan cara: 

2.7.1.a Current ratio (Rasio lancar) 

  Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva 

lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya 

masalah dalam likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga 

kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang 

pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Sawir, 

2009:10). 

Current ratio dapat dihitung dengan rumus : 
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Current Ratio = Aktiva Lancar  

            utang Lancar  

standar industri current ratio adalah sebanyak 2 (Kasmir, 2008:143). 

Rasio lancar untuk perusahaan yang normal berkisar pada angka 2, 

meskipun tidak ada standar yang pasti untuk penentuan rasio lancar yang 

seharusnya (Mamduh, 2009:75). 

2.7.1.b Quick ratio (Rasio Cepat) 

Quick ratio  umumnya dianggap baik semakin besar rasio ini maka 

semakin baik kondisi perusahaan tersebut (Sawir, 2009:10). 

Quick ratio dapat dihitung dengan rumus: 

Quick Ratio = Aktiva Lancar – persediaan  

                     Utang Lancar 

Ketika dijumpai adanya perbedaan antara quick ratio dengan current 

ratio yang sangat besar, current ratio meloncak tinggi sedangkan quick 

ratio menurun, itu artinya telah terjadi investasi yang tinggi pada 

persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling 

likuid mampu menutupi hutang lancar. Semakin besar rasio ini semakin 

baik (ilmuekonomi.net). 

Semakin tinggi nilai rasio ini maka menunjukkan semakin baik pula 

kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan. Standar rasio untuk quick 

ratio adalah 1,5 kali (Kasmir, 2008:143). 

2.7.1.c Cash ratio (Rasio kas) 

Cash ratio adalah kemampuan kas dan surat berharga  yang dimiliki 

perusahaan untuk menutup hutang lancar. Rasio ini paling akurat dalam 
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mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek karena hanya memperhitungkan komponen aktiva lancar yang 

paling likuid (ilmuekonomi.net). 

 Cash ratio dapat dihitung dengan rumus: 

CashRatio =           Kas  

       Hutang Lancar 

Standar industri untuk cash ratio adalah 50% dimana semakin tinggi 

rasio ini maka semakin baik kinerja keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan (Kasmir, 2008:143). 

2.7.2 Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya jumlah utang 

yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika 

dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri (Kasmir, 2008:113). 

 Rasio ini terdiri dari: 

2.7.2.a Total Asset / Debt to Total Assets Ratio (DAR) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total 

aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi 

oleh aktiva. Debt ratio merupakan rasio yang memperlihatkan proposi 

antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. 

 Rasio ini dihitung dengan rumus: 

Debt to Total Assets Ratio =   Total Hutang  

                                 Total Aktiva 



30 
 

Apabila Debt ratio semakin tinggi, sementara proporsi total aktiva tidak 

berubah maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total 

hutang semakin besar berarti rasio financial atau rasio kegagalan 

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Dan 

sebaliknya apabila debt ratio  semakin kecil dan ini berarti risiko financial 

perusahaan mengembalikan pinjaman semakin kecil (Sawir, 2008:13). 

Semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik keadaan 

keuangan perusahaan. Standar industri untuk rasio ini adalah sebesar 35% 

(Kasmir, 2008:164). 

2.7.2.b Rasio hutang modal / Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan 

rasio mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. 

Rasio ini disebut juga rasio leverage (Sawir, 2008:13). 

 Rasio hutang modal dihitung dengan rumus: 

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Hutang  

                                 Modal (Equity) 

Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang buruk bagi 

perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar debt to total equity 

bernilai rendah atau berada di bawah standar industri yaitu 90% (Kasmir, 

2008:164). 
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2.7.2.c Long-term Debt to Equity Ratio 

Menurut Sudana (2011:20) rasio ini mengukur besar kecilnya 

penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri 

perusahaan. Semakin besar rasio mencerminkan risiko keuangan 

perusahaan yang semakin tinggi, dan sebaliknya. 

 Rasio ini dihitung dengan rumus: 

Long-term debt to equity ratio = Hutang jangka panjang  

               Modal 

2.7.3 Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas sehari-sehari. 

Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan 

lebih efisiensi atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya 

(Kasmir, 2008:110). 

 Rasio ini terdiri dari: 

2.7.3.a Rasio perputaran persediaan (Inventory turnover ratio) 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam 

siklus produksi normal. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan 

semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun dan ini 

menandakan efektivitas manajemen persedian (Brigham, 2006:107). 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Rasio perputaran persediaan =  Penjualan 

                                     Persediaan 
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2.7.3.b Perputaran aktiva (Total Assets Turn Over) 

Menurut Mamduh (2009:78) total assets turn over mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva 

tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana 

efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio 

ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. 

 Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Total Assets Turn Over =   Penjualan 

                          Total Aktiva 

2.7.3.c Rasio perputaran modal kerja (Working capital turnover) 

Menurut Sawir (2009:16) rasio ini mengukur kemampuan modal kerja 

berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan. Perputaran modal 

kerja merupakan rasio mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva 

lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan 

(dalam rupiah) yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal 

kerja.  

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Working Capital Turnover  =                   Penjualan 

                      Aktiva Lancar – Utang Lancar 

2.7.4 Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2008:110) rasio profitabilitas adalah rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam 

suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan 

dari penjualan atau dari pendapatan investasi. 
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 Rasio ini terdiri dari: 

2.7.4.a Net Profit Margin 

Net profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Net profit 

margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan profit margin 

yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat 

biaya yang tertentu, atau biaya yang tinggi untuk tingkat penjualan 

tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut (Mamduh, 2009: 81). 

 Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

NPM  =  Laba Bersih   

                            Penjualan 

Semakin tinggi rasio ini maka akan menunjukkan semakin baik 

kinerja keuangan yang dicapai suatu perusahaan. Standar industri untuk 

rasio ini adalah sebesar 20% (Kasmir, 2008:208). 

2.7.4.b Return On Assets (ROA) 

Menurut Mamduh (2009:81) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

ROA sering juga disebut ROI (Return On Investment).  

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak  

         Total Aset 
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Standar industri rasio ini menurut Kasmir (2008:208) adalah sebesar 

30% dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pula kinerja 

perusahaan terutama dalam pengembaliam investasi yang didapatnya 

2.7.4.c Return On Equity (ROE) 

Menurut Mamduh (2009:82) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Dari 

rasio tersebut menunjukkan Penurunan dan kenaikan terhadap laba bersih 

yang diperoleh oleh perusahaan yang diukur dari modal sendiri (ekuitas). 

 Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

 ROE = Laba Bersih Setelah Pajak  

                Modal 

Rasio ini jika semakin tinggi maka akan menunjukkan semakin baik 

kinerja keuangan perusahaan dimana menurut Kasmir (2008:208) standar 

industri untuk ROE adalah sebesar 40%. 

2.7.5 Rasio Pasar 

 Adalah rasio pasar yang mengukur harga pasar relative terhadap nilai 

buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor 

(atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 

terhadap rasio-rasio ini. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung: 

2.7.5.a PER (Price Earning Ratio) 

PER ini melihat harga saham relatif terhadap earningnya. PER bisa 

dihitung sebagai berikut: 

PER = Harga Pasar per Lembar 

   Earning per Lembar 
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Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi (mempunyai prospek 

baik) mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang 

diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PER yang 

rendah. Dari segi investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak 

menarik karena harga saham barangkali tidak akan naik lagi, yang berarti 

kemungkinan memperoleh capital gain akan lebih kecil (Mamduh, 

2009:82). 

2.7.5.b Dividen Yield 

Dari segi investor, rasio ini cukup berarti karena dividen yield 

merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Bagian 

return yang lain adalah capital gain, yang diperoleh dari selisish positif 

antara harga jual dengan harga beli. Apabila selisih negatif  yang terjadi, 

maka terjadi capital loss. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek 

pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yield yang rendah, 

Karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali dan juga 

karena harga dividen yang tinggi (PER yang tinggi) yang mengakibatkan 

dividen yield akan menjadi kecil. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai 

prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan deviden yang tinggi 

dan dengan demikian mempunyai deviden yield yang tinggi pula 

(Mamduh, 2009:83). 

Dividen yield bisa dihitung sebagai berikut:  

Dividen yield  =  Dividen per Lembar 

       Harga Pasar Saham per Lembar 
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2.7.6 Analisis DU PONT 

 Menurut Mamduh (2009:86), DU PONT mengembangkan analisis 

memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini 

menghubungkan tiga macam rasio sekaligus yaitu ROA, profit margin, dan 

perputaran aktiva. 

 ROA bisa dipecah sebagai berikut: 

 ROA = Profit margin x perputaran aktiva 

ROA dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aktiva. Untuk 

menaikkan ROA ,suatu perusahaan bisa memilih dengan menaikkan profit 

margin dan mempertahankan perputaran aktiva, dengan menaikkan 

perputaran aktiva dengan dan mempertahankan profit margin, atau dengan 

cara menaikkan keduanya. 

 ROE = Return On Total Assets / (1-Total Hutang / Total Aset) 

Dari rumus diatas, terlihat bahwa untuk menaikkan ROE, suatu perusahaan 

mempunyai beberapa alternatif seperti : 

1. Menaikkan ROA, yang bisa dilakukan dengan cara menaikkan profit 

margin atau menaikkan perputaran aktiva atau keduanya sambil 

mempertahankan tingkat utang. 

2. Menaikkan financial leverage, yang berarti menaikkan utang. Dengan 

naiknya utang, pembagian dari persamaan diatas akan menjadi lebih 

kecil, dan dengan demikian ROE akan lebih besar sambil 

mempertahankan tingkat ROA. 

3.  Menaikkan ROA dan utang secara bersamaan. 
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2.8 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2012:47) analisis rasio keuangan mempunyai 

keunggulan sebagai berikut: 

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

c. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 

d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

e. Menstanarisasi size perusahaan. 

f.     Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

2.9 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan 

memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah 

menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Karena 

rasio keuangan yang digunakan juga memiliki banyak kelemahan. Seperti 

dijelaskan oleh J. Fred Weston dalam Kasmir (2008:117) sebagai berikut: 
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1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai cara, misalnya masing-masing perusahaan 

menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai 

penyusutan aktivanya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap 

periode juga 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, akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan 

tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya berbeda.  

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. 

2.10 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

 Rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai 

hubungan yang erat. Rasio keuangan dan kinerja keuangan yang ada banyak 

jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaanya masing-masing. 
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Bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai 

dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak 

mempresentasikan tujuan dari analisa yang akan ia lakukan maka rasio 

tersebut tidak akan dipergunakan, karena dalam konsep keuangan dikenal 

dengan nama fleksibelitas, artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang 

dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti (Fahmi, 

2012:46). 

2.11  Pandangan Islam Tentang Laporan Keuangan 

 Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, 

baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang 

bergerak dan giat beramal serta berusaha. Ajaran agama islam sejak awal 

keberadaannya telah member petunjuk bagi para pemeluknya untuk 

melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil.  

 Sebagaimana firman Allah SWT yang tertera dalam surah Al-Baqarah 

ayat 282: 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. 

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil. 

Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua orang lelaki,  maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian 

itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka 
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tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi 

memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah 

memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri 

kamu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

mengetahui segala sesuatu.” 

 Kaitan ayat tersebut terhadap penelitian ini yaitu ayat inilah yang 

sebenarnya memberikan dorongan kuat para muslim untuk menggunakan 

akuntansi dan laporan keuangan dalam setiap bisnis dan transaksi yang 

dilakukannya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang ingin 

melakukan transaksi kredit atau utang-piutang harus menuliskannya dan 

dianjurkan untuk membawa saksi-saksi agar tidak terjadi kecurangan atau 

hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. 

Setiap perusahaan juga pasti melakukan transaksi jual beli atau perdagangan 

untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dan Ketika terjadi transaksi kita 

harus menuliskannya dengan adil (jujur) dan ketika kita menafsirkan data 

keuangan pada laporan posisi keuangan atau neraca harus objektif sehingga 

dapat diuji kebenarannya. 

2.12  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa peneliti terdahulu yang memiliki tujuan yang sama dengan 

peneliti ini. Perbedaannya Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini pada perusahaan PT. Astra International Tbk selama periode 5 
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tahun terakhir yaitu  tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini 

juga menambahkan rasio pasar dan analisis DU PONT.  

Hasil penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel berikut: 

  Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penelitian/ 

Tahun 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

 

Hendry 

Andreas 

Maith, 2013, 

Jurnal EMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Dalam 

Mengukur 

Kinerja 

Keuangan 

Pada PT. 

Hanjaya 

Mandala 

Sampoerna 

Tbk.aporan 

Keuangan 

sebagai Alat 

untuk 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Studi 

deskriptif 

 

Pada rasio likuiditas, 

aktivitas dan 

profitabilitas 

perusahaan dalam 

keadaan baik. 

Pada rasio solvabilitas 

perusahaan dalam 

keadaan insolvable 

(keadaan dimana 

kemampuan perusahaan 

untuk membayar 

hutang-hutangnya 

secara teapat waktu 

berada dalam posisi 

bermasalah bahkan 

cenderung tidak tepat 

waktu). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlina 

Yutikawati, 

2013, Artikel 

Publikasi 

Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Laporan 

Keuangan 

Untuk 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Pada PT. 

Rakabu 

Sejahtera di 

Sragen 

 

 

Kuantitatif

Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada rasio likuiditas, 

solvabilitas dikatakan 

baik di tahun 2010 

sampai tahun 2012, dan 

Rentabilitas dikatakan 

sehat pada tahun 2012 

saja . 
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3 

 

 

 

 

 

 

Verawati, 

2014, Naskah 

Publikasi 

 

 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Untuk 

Menilai 

Kinerja 

Perusahaan 

Berdasarkan 

Analisis 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Solvabilitas, 

Dan Rasio 

Rentabilitas 

Pada 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum 

Kota 

Surakarta 

Deskriptif 

 

 

 

 

 

Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Surakarta 

dalam keadaan rentabel 

perusahaan mampu 

memperoleh laba 

selama tiga tahun 

periode terakhir (2010-

2012), walaupun 

mengalami penurunan 

perolehan laba dan 

sehingga mampu 

mempertahankan 

tingkat efisiensi 

penggunaan modal 

usaha perusahaan. 

4 Muizudin, 

2015, Jurnal 

Ilmu dan 

Riset 

Manajemen 

Analisis 

Rasio 

Keuangan 

Sebagai 

Alat Untuk 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Kuantitatif PT. Taisho 

Pharmaceutical 

Indonesia Tbk memiliki 

kinerja yang baik 

dilihat dari banyaknya 

rasio keuangan yang 

diatas rata-rata industri 

bila dibandingkan 

dengan perusahaan 

farmasi lainnya. 

5 Maikel Ch. 

Ottay dan 

Stanly W. 

Alexander, 

2015, jurnal 

EMBA 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Untuk 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Pada PPT. 

BPR Citra 

Dumoga 

Manado 

Deskriptif Kinerja keuangan PT. 

BPR Citra Dumoga 

Manado terus 

mengalami peningkatan 

dari tahun 2009 sampai 

2011. Pada rasio 

likuiditas, total aset, 

laba bersih, modal, 

pendapatan operasional, 

beban operasional dan 

laba sebelum pajak juga 

mengalami peningkatan 

yang signifikan setiap 

tahunnya. 
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