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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Residual Dividend Policy 

Kebijakan ini menyatakan bahwa dividen yang dibayarkan 

merupakan sisa dari laba perusahaan setelah dikurangkan dengan yang 

dibayarkan untuk membiayai perencanaan modal perusahaan (Weston 

dan Brigham, 1993). Artinya, perusahaan membayarkan dividen hanya 

jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan 

untuk membiayai proyek yang telah direncanakan. Dasar dari 

kebijakan ini adalah bahwa investor lebih menyukai perusahaan 

menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada 

membagikannya dalam bentuk dividen apabila laba yang 

diinvestasikan kembali tersebut dapat menghasilkan return yang lebih 

tinggi daripada return rata-rata yang dapat dihasilkan investor dari 

investasi lain dengan risiko yang sebanding. 

2.1.2 Tax Preference Theory 

Investor yang sudah makmur (yang memiliki sebagian besar 

saham dan menerima sebagian besar dividen) lebih menyukai 

perusahaan untuk menahan dan mengembalikan laba yang diperoleh 

untuk digunakan dalam perusahaan. Pertumbuhan laba menyebabkan 

harga saham lebih tinggi dan capital gains dengan pajak lebih rendah 

akan digantikan oleh dividen yang berpajak lebih tinggi. Menurut teori 

ini, investor lebih menyukai perusahaan yang membayar dividen lebih 
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rendah daripada perusahaan yang membayar dividen lebih tinggi 

(Wirjono, 2003). 

2.1.3 Signaling Theory 

Menurut dividend irrelevance theory (MM) dalam Wirjono 

(2003), setiap orang (investor dan manajer) memiliki informasi identik 

mengenai laba akan datang dan dividen perusahaan. Kenyataannya, 

investor yang berbeda memiliki pandangan berbeda terhadap tingkat 

pembayaran dividen akan datang dan ketidakpastian yang melekat 

dalam pembayaran tersebut, karena manajer memiliki informasi lebih 

banyak tentang prospek akan datang daripada pemegang saham. 

Kenaikan dividen seringkali diikuti dengan kenaikan harga saham, 

sedangkan pemotongan atau pengurangan dividen diikuti dengan 

penurunan harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa investor lebih 

menyukai dividen daripada capital gains. MM menyatakan, 

perusahaan enggan mengurangi dividen sehingga tidak akan 

meningkatkan dividen, kecuali perusahaan mengantisipasi adanya laba 

berjumlah besar pada periode akan datang. Kenaikan dividen yang 

lebih tinggi daripada yang diharapkan menjadi sinyal bagi investor 

bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan laba yang baik. 

Sebaliknya, penurunan dividen akan menjadi sinyal pertumbuhan laba 

yang buruk pada masa akan datang. Pengumuman dividen yang 

meyebabkan perubahan harga mengindikasikan adanya information/ 

signaling content (kandungan informasi). 
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2.1.4 Pecking Order Theory 

Hipotesis Pecking Order yang dikemukakan oleh Myers & 

Majluf (1984) menyatakan bahwa perusahaan yang profitable memiliki 

dorongan untuk membayar dividen relatif rendah dalam rangka 

memiliki dana internal lebih banyak untuk membiayai proyek-proyek 

investasinya. Bahkan bagi perusahaan bertumbuh, peningkatan dividen 

dapat menjadi berita buruk (bad news) karena diduga perusahaan telah 

mengurangi rencana investasinya (Kalay, 1982). Myers dan Majluf 

(1984) dalam Susilo (2006) seperti dikutip Puspita (2002) 

menghubungkan profitabilitas dengan kebijakan debt lewat sebuah 

hipotesis “pecking order” yang dimodifikasi, ditunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang lebih profitable akan menurunkan 

permintaannya akan debt, karena akan tersedia lebih banyak dana-dana 

internal untuk mendanai investasi. 

2.1.5 Clientele Effect 

Menurut teori ini, pemegang saham dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa kelompok (Pettit, 1977) seperti yang dikutip Wirjono 

(2003). Kelompok-kelompok yang berbeda (different groups) atau 

clienteles dari pemegang saham menyukai kebijakan pembayaran 

dividen yang berbeda. Menurut teori ini, perusahaan dapat mengubah 

kebijakan pembayaran dividen karena pemegang saham dengan 

sendirinya akan menjual sahamnya kepada investor lain jika mereka 

tidak suka dengan kebijakan yang baru.  
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2.1.6 Smoothing Theory 

Smooting theory yang dikembangkan oleh Litner, menyatakan 

bahwa jumlah dividen bergantung pada keuntungan perusahaan 

sekarang dan tahun sebelumnya (Harahap, 2004). Untuk melihat 

keuntungan perusahaan sekarang maka pihak perusahaan dan investor 

bisa melakukan analisis rasio keuangan, dari analisis rasio yang 

dilakukan tersebut, pihak perusahaan maupun investor akan 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan dan seberapa besar 

perusahaan menghasilkan laba, dengan demikian laba perusahaan yang 

tinggi akan meningkatkan dividen yang dibayarkan.  

 

2.2 Pengungkapan Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berkaitan tentang keuangan 

suatu perusahaan, laporan tersebut menjelaskan tentang apa yang telah di lakukan 

oleh manajemen dalam menjalankan perusahaan (IAI,2012). Keseluruhan laporan 

keuangan berisikan empat laporanlaporan utama dan satu yang berisikan tentang 

catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut harus di 

ungkapkan untuk mengetahui kinerja dalam perusahaan tersebut. Pengungkapan 

laporan keuangan harus sesuai dengan kepentingan pengguna laporan keuangan. 

Informasi dalam laporan keuangan harus di sajikan secara memadai karena hal 

terebut berkaitan tentang kinerja perushaan, prediksi kas dan profitabilitas. 

Pengungkapan laporan keuangan yang memadai dapat akan membuat 

dampak yang positif bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan. Namun, hal tersebut harus di pertimbangkan bahwa manfaat yang di 

peroleh lebih besar di banding dengan biaya yang terjadi (Anwar, 2010). 
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Hendriksen (2014) mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep yang 

umum dalam pengungkapan yaitu: 

a. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)  

Merupakan pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan 

tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi 

yang diungkapkan sesuai dengan stadar minimum yang diwajibkan 

terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. 

Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan. 

b. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)  

Merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat 

memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi 

minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. 

c. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) 

Merupakan pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang 

relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang 

diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka 

rela. Full disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya informasi 

asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan. 

Menurut Wallace dan Naser (dalam Anwar,2010) menyatakan bahwa 

pengungkapan laporan keuangan adalah konsep abstrak yang tidak dapat diukur 

secara langsung. Akibatnya untuk menilai kualitas pengungkapan dalam laporan 

keuangan diperlukan alat ukur tertentu misalnya indeks, sehingga pengungkapan 

suatu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pengungkapan laporan 

keuangan yang lainnya. 
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Pengungkapan laporan keuangan di dasari oleh kebijakan akuntansi yang 

mengatur. Pengungkpan laporan keuangan di atur oleh organisasi organisasi 

terkait untuk memberikan gambaran umum tentang pengungkapan laporan 

keuangan agar nantinya pengungkapan laporan keuangan dapat berguna bagi 

pengguna laporan keuangan (Ghozali dan Chariri,2007). 

Pengungkapan laporan keuangan berkaitan tentang informasi dalam 

laporan keuangan. Informasi tersebut harus relevan dan tidak menyesatkan 

pengguna laporan keuangan. Karena nantinya informasi tersebutdi gunakan untuk 

pengambilan keputusan olah para pemakai laporan keuangan. 

Pentingnya pengungkapan laporan keuangan dapat memberikan gambaran 

tentang kinerja perusahaan. Pengadopsian IFRS memberikan gambaran yang 

berbeda terhadap pengungkapan laporan keuangan. IFRS yang merupakan 

shareholder oriented memberikan gambaran yang berbeda terkait laporan 

keuangan dengan penerapan fair value (Latridis dan Dalla, 2011). 

 

2.3 Tujuan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena laporan di jadikan pertanggungjawaban terhadap apa yang di 

lakukannya dalam bidang keuangan selama satu periode. Sehingga laporan 

keuangan seharusnya mengungkapkan informasi yang relevan serta akurat, karena 

informasi tersebut berguna untuk membuat keputusan di masa depan. Laporan 

keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai objek penelitian kinerja 

perusahaan oleh investor (Millatina, 2012). 

Menurut FASB yang dikutip dari buku Hendriksen dan Breda (2014), 

laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi bagi investor, 
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kreditor, serta para pemakai laporan keuangan lain, baik yang saat ini ataupun 

yang potensial, untuk membuat keputusan investasi yang rasional, keputusan 

kredit, dan keputusan sejenis lainnya.  

Sedangkan menurut pendapat Beaver et.al, (dalam Millatina,2012) 

terdapat dua perfektif dalam pelaporan keuangan yaitu presepektif historis, yang 

merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal. Hal ini 

berarti laporan keuangan berfungsi sebagai alat pelaporan untuk menilai kinerja 

dari manajemen. Sedangkan dalam prespektif informasi laporan keuangan 

berguna sebagai pemberi informasi bagi investor, kreditor atau pemakai laporan 

keuangan lainnya dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian prospek aliran 

kas bersih pada perusahaan. 

 

2.4 Analisis Kondisi Keuangan  

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang 

tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Perusahaan yang tingkat 

profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini di mungkinkan 

karena rasio profitabilitas di hitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, 

aset, atau ekuitas yang mana laba akuntasi menganut basis akrual. Oleh karena itu 

untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan selain profitabilitas, ukuran yang 

penting adalah ukuran arus kas (Miladia, 2010). Pergantian standar tentunya 

memberikan perubahan pada kondisi keuangan.Pergantian kondisi keuangan ini 

yang nantinya di nilai oleh para pemakai laporan keuangan. Kondisi keuangan 

yang berubah dapat di nilai dengan rasio keuangan. Karena pengukuran terhadap 

rasio merupakan hal yang efektif dalam melihat perubahan kinerja laporan 

keuangan. 
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Secara umum, rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas (Riyanto, 2009). 

Pengertian dari analisis laporan keuangan menurut Niswonger(2009) adalah 

sebagai berikut : 

Analisis laporan keuangan adalah suatu analisa secara mendalam 

tentang laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan secara 

menyeluruh meliputi analisa terhadap neraca, laporan rugi laba, 

laporan arus kas dan laporan perubahan modal. 

 

Analisis laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan, baik pihak luar maupun pihak di dalam 

perusahaan. Untuk membuat analisis laporan keuangan ini terdapat dua prosedur 

yang harus dilalui, prosedur tersebut menurut Soemarso (2009) adalah : 

a. Dengan mengadakan perbandingan atas beberapa laporan keuangan 

(analisa perbandingan). 

b. Dengan mengadakan perbandingan antara tiap-tiap perkiraan yang ada 

pada suatu laporan keuangan (analisa rasio). 

Analisis perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan berdasarkan perkembangan per periode 

(tahun). Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan. Misalnya antara Hutang dan Modal, 

antara Kas dan Total Asset, antara Harga Pokok Produksi dan Total 

Penjualan dan sebagainya.Teknik ini sangat lazim digunakan para analisa 

keuangan. Rasio keuangan  sangat penting dalam melakukan analisa terhadap 

kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan itu bisa banyak sekali 

(Harahap, 2010).  
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Menurut Sawir (2009) untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur 

yang sering dipergunakan adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari 

macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang 

kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi para analis yang ahli dan 

berpengalaman dibandingkan analisis yanghanya didasarkan atas data 

keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Analisis rasio keuangan yang menghubungan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan rugi laba satu dengan lainnya, dapat memberikan gambaran tentang 

sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio juga 

memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan 

investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana 

dapat diperoleh. 

Menurut Sawir (2009) rasio analisis keuangan meliputi dua jenis 

perbandingan yaitu : 

a. Analisis dapat memperbandingkan rasio sekarang dengan yang lalu 

dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama (perbandingan 

internal). Jika rasio keuangan disajikan dalam bentuk suatu daftar 

untuk periode beberapa tahun, analis dapat mempelajari komposisis 

perubahan-perubahan dan menetapkan apakah telah terdapat suatu 

perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan selama jangka waktu tersebut. Rasio keuangan 

juga dapat diperhitungkan berdasarkan laporan keuangan proforma 
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atau proyeksi, dan diperbandingkan dengan rasio sekarang atau masa 

lalu. 

b. Perbandingan meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan 

perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada 

satu titik yang sama (perbandingan eksternal). Perbanding tersebut 

dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan. Hanya dengan cara membandingkan 

rasiokeuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis 

seorang analis dapat memberikan pertimbangan yang realistis. Sejauh 

mungkin, data akuntansi dari bermacam-macam perusahaan yang 

berbeda-bedadapat disandarkan. Namun, walaupun dengan angka-

angka yang distandarkan, seorang analis harus hati-hati dalam 

menaksirkan perbandingan itu. 

Sawir (2009) juga menyatakan bahwa sejumlah rasio yang tak terbatas 

banyaknya dapat dihitung, akan tetapi dalam praktiknya cukup digunakan 

beberapa jenis rasio saja. Walaupun rasio-rasio  merupakan alat yang sangat 

berguna, tetapi tidak terlepas dari beberapa keterbatasan dan harus digunakan 

dengan hati-hati. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut 

dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan 

hasil manipulasi. 

 

2.5 Penilaian Kinerja Keuangan 

Rasio analisis terhadap laporan keuangan terdapat berbagai macam 

jenisnya, karena rasio ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Rasio 

keuangan dapat dikelompokan sebagai berikut : 
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2.5.1 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Laporan keuangan 

dianalisis untuk menetapkan apakah suatu perusahaan cukup likuid 

pada periode berjalan dan apakah dapat mempertahankan likuiditasnya 

dalam periode yang sulit. 

Rasio likuiditas menurut Weston (2009), merupakan gambaran 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Di mana untuk 

mengadakan pengukuran terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya dalam waktu singkat. 

Tingkat likuiditas merupakan pencerminan mengenai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, di mana likuiditas ini 

merupakan jaminan kepercayaan terhadap pihak luar. 

Pada umumnya pertanyaan manajemen tentang masalah likuid 

adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tingkat 

hutang jangka pendek. Suatu perusahaan dikatakan mampu 

mempunyai posisi keuangan yang kuat, apabila mampu : 

1) Memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya. 

2) Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi normal. 

3) Memenuhi pembayaran bunga dan deviden tepat pada waktunya. 

4) Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. 

Semakin besarnya jumlah aktiva lancar yang dipergunakan 

untuk membayar hutang-hutang jangka pendek dibandingkan dengan 
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kewajiban yang harus segera dilunasi, maka semakin besar pula tingkat 

likuiditas perusahaan. Dan sebaliknya apabila jumlah aktiva lancar 

sebagai alat pembayaran hutang jangka pendek lebih kecil dari jumlah 

hutang lancarnya maka dapat dikatakan perusahaan tersebut ilikuid. 

Menurut Munawir (2010), berikut ini akan diuraikan rasio-rasio 

yang digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas perusahaan, yaitu : 

1) Current Ratio 

Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

hutang lancar untuk mengukur ketersediaan aktiva lancar untuk 

menutupi hutang lancar. Suatu rasio sebesar 200% (2) 

menunjukkan bahwa setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin atau 

ditutupi oleh Rp. 2,- aktiva lancar. Current ratio memberikan 

informasi tentang kemampuan aktiva lancar (current assets) untuk 

menutup hutang lancar dan pada umumnya dinyatakan dalam 

rumus : 

Lancar Hutang

Lancar Aktiva
tio Current Ra

 

Perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi belum 

menunjukkan efesiensi dalam penggunaan aktiva lancar dengan 

kata lain telah terjadi pengangguran dana, sebaliknya current ratio 

yang rendah menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam 

melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga akan 

mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. 
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Bagi investor secara rasional diketahui bahwa semakin 

likuid perusahaan, maka semakin kecil risiko yang ditanggungnya. 

Current Ratio perlu diperhatikan sebagai salah satu indicator 

likuiditas, karena mencerminkan kemampuan aktiva lancar untuk 

menutupi utang lancarnya. Current ratio  ini  merupakan  ukuran  

yang  berharga  untuk mengukur kesanggupan suatu perusahaan 

dalam  memenuhi current obligation-nya. 

2) Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Quick ratio merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah 

dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan 

besarnya alat likuid yang paling cepat yang bisa digunakan untuk 

melunasi hutang lancar. Persediaan dianggap aktiva lancar yang 

paling tidak lancar, sebab untuk menjadi uang tunai (kas) 

memerlukan dua langkah terlebih dulu sebelum menjadi kas. 

Formulasi untuk menghitung quick ratioadalah: 

Lancar Hutang

Persediaan -Lancar  Aktiva
o Quick Rati

 

2.5.2 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana 

efektifitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas asset. 

Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana yang tertanam pada aktriva-

aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila 

ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Beberapa rasio yang 

menganalisis berbagai jenis aktiva akan dijelaskan dalam bagian ini: 
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1) Rasio perputaran total aktiva (total assets turnover ratio) 

Rasio perputaran total aktiva (total assets turnover ratio) 

mengukur perputaran semua aktiva perusahaan. Rasio ini dihitung 

dengan membagi penjualan dengan total aktiva : 

AktivaTotal

Penjualan
aktiva  totalperputaran Rasio

 

2) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 

Perputaran persediaan berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk menjual persediaan yang dimilikinya. Semakin 

cepat perputaran persediaan berarti semakin pendek jangka waktu 

persediaan tersimpan dalam perusahaan sehingga semakin besar 

kemungkinan laba yang akan diperoleh dan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya dengan segera. 

Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara harga pokok 

penjualan dengan persediaan rata-rata. Rata-rata persediaan 

dihitung dengan menjumlahkan persediaan awal ditambah 

persediaan akhir dibagi 2 (dua). 

persediaanrataRata

penjualanpokok  Harga
  persediaan Perputaran




 

3) Rasio Aktiva Lancar dengan Total Aktiva 

Rasio ini untuk mengukur besarnya investasi pada aktiva 

lancar dibandingkan dengan seluruh aktiva. Angka rasio yang 

terlalu besar menunjukkan kemungkinan kelebihan investasi pada 

aktiva lancer sehingga dapat menghambat profitabilitas perusahaan 
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karena tidak didukung oleh fasilitas dan peralatan lainnya yang 

mencukupi. Sebaliknya angka rasio yang terlalu kecil akan 

mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya. 

2.5.3 Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajiban-kewajiban keuangannya baik berupa 

hutang jangka pendek maupun jangka panjang, seandainya perusahaan 

tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Yang menjadi faktor tingkat 

solvabilitas suatu perusahaan adalah semua harta yang dimiliki 

perusahaan dan semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek 

maupun kewajiban jangka panjang. Apabila total semua harta yang 

dimiliki perusahaan lebih besar daripada total semua hutang-

hutangnya, posisi keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan 

solvabel. Apabila total harta yang dimiliki perusahaan lebih kecil 

daripada total semua hutang-hutangnya, posisi keuangan perusahaan 

tersebut dalam keadaan insolvabel. 

Rasio keuangan perusahaan bila ditinjau dari solvabilitas 

mempunyai  4 (empat) kemungkinan, yaitu : 

1) Perusahaan yang likuid tetapi insolvabel. 

2) Perusahaan yang likuid dan solvabel. 

3) Perusahaan yang solvabel tetapi ilikuid. 

4) Perusahaan yang insolvabel dan ilikuid. 
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Suatu perusahaan yang likuid akan mengalami kesulitan 

keuangan dalam jangka pendek, dan perusahaan yang insolvabel akan 

mengalami kesulitan keuangan pada saat perusahaan dilikuidasikan 

(dibubarkan). Rasio permodalan ini sering disebut juga rasio 

solvabilitas, analisis solvabilitas digunakan untuk:  

1) Ukuran kemampuan perusahaan tersebut untuk menyerap 

kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan. 

2) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya 

sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga 

berasal dari hutang penjualan asset yang tidak terpakai dan 

lain-lain. 

3) Alat pengukuran besar kecilnya kekayaan perusahaan tersebut 

(kekayaan) yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. 

4) Dengan modal yang mencukupi, memungkinkan bagi manajemen 

perusahaan yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang 

tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada 

perusahaan tersebut. 

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, 

perusahaan cenderung memanfaatkan hutang namun bila penggunaan 

hutang terlalu besar dapat berdampak pada financial distress dan 

kebangkrutan (Nuringsih 2005). Berdasarkan dampak ini apabila 

perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, maka laba 

perusahaan dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi 
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perusahaan dan investasi di masa yang akan datang sehingga akan 

mengurangi penggunaan hutang. 

Hutang (liability) telah didefinisikan oleh Financial Accounting 

Standards Board (FASB) di Amerika Serikat sebagai pengorbanan 

manfaat ekonomi yang kemungkinan besar akan terjadi di masa 

mendatang akibat adanya keharusan badan usaha tertentu pada saat ini 

untuk mentransfer aktiva dan memberikan pelayanan kepada badan 

usaha lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi dan 

peristiwa masa lalu (Smith dan Skousen 2013). Kebijakan hutang 

diperoleh dengan pembagian antara total hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan baik current liability maupun long term liability dan total 

aset yang dimiliki oleh perusahaan (Nuringsih 2005). 

Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholders’e equity yang 

dimiliki perusahaan (Angg, 2008). Debt to equity ratio (DER) dapat 

digunakan sebagai proksi rasio solvabilitas (Syahib Natarsyah, 2000). 

Yogo Purnomo (1998) menyatakan bahwa DER menggambarkan 

perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Robbert Ang (1997) 

menyatakan bahwa DER dapat dihitung dengan rumus : 

EquityTotal

DebtTotal
DER 

 

2.5.4 Rasio Profitabilitas/Rentabilitas 

Dalam pembahasan likuiditas dan solvabilitas dibicarakan hal-

hal yang berkaitan dengan bagaimana operasi perusahaan tapi dengan 
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profitabilitas dapat diperoleh jawaban akhir tentang bagaimana 

efektifnya perusahaan dikelola. Salah satu ukuran utama keberhasilan 

manajemen dalam mengelola perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal 

yang bekerja didalamnya baik modal sendiri atau modal asing. 

Keuntungan yang besar tidak menjamin atau belum merupakan 

ukuran bahwa perusahaan tersebut efesien dalam menggunakan 

modalnya. Rasio rentabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba.  

Untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan dapat digunakan 2 

(dua) cara, yaitu : 

1) Rentabilitas ekonomi 

Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan seluruh modal yang dimilikinya yang digunakan dalam 

operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi ini, modal yang diperhitungkan hanyalah 

modal yang bekerja didalam perusahaan dan laba yang 

diperhitungkan adalah laba yang berasal dari laba operasi atau laba 

usaha.  

2) Rentabilitas modal ekonomi 

Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang ada didalam perusahaan, 

dalam melakukan kegiatan operasinya untuk menghasilkan laba. 
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Dalam menghitung rentabilitas modal sendiri, modal yang 

diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang beroperasi dalam 

perusahaan dan laba yang diperhitungkan adalah laba usaha setelah 

dikurangi biaya modal asing dan pajak badan usaha. 

Pada umunya banyak yang menganggap bahwa laba usaha 

yang tinggi merupakan tujuan akhir perusahaan, padahal yang lebih 

penting adalah masalah profitabilitas. Suatu perusahaan dapat 

dikatakan telah bekerja secara efesien apabila laba yang dihasilkan 

sebanding dengan modal untuk menghasilkan laba tersebut. 

Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berusaha 

mempertinggi labanya. Tingkat rentabilitas dapat mencerminkan 

kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, 

dengan rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efesiensi yang 

tinggi pula.  

Untuk menganalisis tingkat profitabilitas dapat digunakan 

beberapa rasio sebagai    berikut : 

1) NetProfit Margin Ratio 

Digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat tertentu. Rasio 

ini digunakan dengan membandingkan antara laba bersih dengan 

total penjualan selama 1 (satu) periode.Profit margin yang tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sebaliknya profit margin 
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yang rendah menandakan penjualan yang rendah menandakan 

penjualan yang rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya 

terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu atau sebaliknya. 

100%
Penjualan

BersihLaba
  RatioMargin Profit Net 

 
2) Return on Equity 

Adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu atau bagi 

pemilik perusahaan.Rasio ini dihitung dengan membandingkan 

antara laba setelah pajak dengan jumlah modal pemilik dalam 

perusahaan.Semakin besar rasio ini semakin baik kondisi suatu 

perusahaan. 

100%
Saham Modal

pajak   setelah  Laba
Equity    on Return 

 
 

 

2.6 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Menurut Warsit dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan 

instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan 

indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam 

kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu 

menggambarkan trend pola perubahaan tersebut, kemudian untuk menjukkan 

resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan dan dimengerti  bahwa rasio 

keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai hubungan yang erat. 

Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaan 

masing-masing. Bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang 
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paling sesuai dengan analisis yang 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 pormula yang dipergunakan 

haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti (Fahmi, 2011:46). 

 

2.7 International Financial Reporting Standard(IFRS)  

International Financial Reporting Standart (IFRS) adalah kumpulan dari 

standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard 

Board (IASB). IFRS diharapkan menjadi standar global untuk penyusunan 

laporan keuangan perusahaan publik. IFRS menggunakan priciples-based sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan. Penggunaan principle-based dalam IFRS 

adalah untuk meminimalkan perbedaan akuntansi antar negara. 

Harahap (2010) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi 

untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-

negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Standar 

akuntansi internasional memudakan perusahaan multinasional untuk mengurangi 

perbedaan perbedaan dari masing masing negara. 

2.7.1 Tujuan dan Manfaat IFRS  

Siregar (2012) menjelaskan tentang tujuan IFRS (International 

Financial Report Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat 

arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap 

kurangnya transparansi informasi keuangan. Manfaat dari adanya suatu 

standar akuntansi global dan kualitas akuntansi adalah:  
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1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak 

diseluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan 

keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di 

seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. 

2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik  

3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan 

keputusan mengenai merger dan akuisisi  

4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar 

dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang 

berkualitas tinggi.  

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan 

intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam 

laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi 

yang:  

1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang 

periode yang disajikan.  

2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang 

berdasarkan pada IFRS 

3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk 

para pengguna. 

2.7.2 IFRS di Indonesia  

IAI sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas 

penyusunan standar di Indonesia melakukan pengadopsian IFRS yang 
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di mulai pada tahun 2008 dan di harapkan berakhir pada 2012, proses 

pengadopsian tersebut terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap 

adopsi (2008–2011) yang meliputi adopsi seluruh IFRS ke PSAK, 

persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak 

adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua, tahap persiapan akhir 

(2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga, yaitu 

tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang 

sudah mengadopsi seluruh IFRS. 

 

2.8 Pandangan islam terhadap Kinerja dan laporan keuangan 

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna. 

Sebelum manusia dilahirkan kedunia, aturan-aturan dalam kehidupan ini telah 

disiapkan oleh Allah SWT yang terdapat didalam Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an 

banyak sekali terkandung kajian-kajian tentang kehidupan serta alam semesta. 

Segala sesuatu yang ada didunia maupun diakhirat telah dicatat didalam Al-

Qur’an. Bukan hanya Al-Qur’an yang memberikan aturan-aturan dan tatanan 

hidup manusia akan Hadist yang mengajarkan kita bagaimana cara menjalani 

kehidupan didunia ini. 

Al-Qur’an dan hadist merupakan pedoman, panduan bagi seluruh umat 

islam yang ada dimuka bumi. Firman-firman Allah SWT yang ada didalam Al-

Qur’an mengandung tentang banyak hal.Salah satunya tentang ilmu ekonomi. 

Untuk mempertegas penulisan ini, penulis akan menyajikan firman Allah 

SWT yang berhubungan dengan masalah ekonomi serta keuangan. 
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Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                         

                       

                           

                            

                      

                             

                              

                      

                            

                        

           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 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 saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
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dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 

 

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi: 

                                

              

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum 

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada 

lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”. 
 

Dapat kita lihat, didalam al-quran umat manusia untuk dianjurkan 

melakukan jual-beli, bertransaksi dengan masalah keuangan namun tetap dalam 

aturan-aturan yang telah ada di dalam Al-Qur’an sesuai dengan syariat islam yang 

sebagaimana mestinya. 

Berkaitan dengan penerapan akuntansi, dalam surat Asy-Syu`ara ayat 181-

184 dinyatakan bahwa dalam bertransaksi, harus di ukur secara adil tidak boleh 

dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. 
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Artinya : “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan, dan timbanganlah dengan timbangan yang lurus, 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan 

bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-

umat yang dahulu.”  

 

 Selanjutnya Al Quran juga mengajarkan kita agar harus menyempurnakan 

pengukuran transaksi keuangan dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam 

neraca, seperti tercantum dalam surat Al-Isra` ayat 35: 

                                 

Artinya :  “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagaimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Dari surat Al-Qur’an  tersebut, dapat kita lihat bahwa Allah mengajarkan 

kita bagaimana untuk jujur dalam pencatatan hutang, pinjaman, laporan keuangan 

yang benar dianjurkan dalam islam. Setiap kegiatan keuangan yang dilakukan 

haruslah dicatat sebesar dan sekecil apapun transaksinya. Tujuannya adalah untuk 

memberikan keyakinan jika suatu saat nanti terjadi kesalahan dan tidak 

menimbulkan keraguan. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Sampel 

Hasil 

Penelitian 

1. Umaimah dan Einde 

Evana 2015 

Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Minyak 

Dan Gas Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

1. CR 

2. ROA 

3. ROE 

4. TATO 

5. WCTO 

 

Migas Kinerja keuangan perusahaan 

minyak dan gas yang 

mengadopsi IFRS (PSAK 64) 

tidak berbeda signifikan 

dengan PSAK 29 berdasarkan 

US GAAP. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan uji 

hipotesis bahwa rasio lancar, 
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Berdasarkan Psak 29 

dan Psak 64 (Adopsi 

IFRS) 

rasio kas, ROA, ROE, 

perputaran aset tetap, 

perputaran total aset dan 

perputaran modal kerja 

bernilai lebih besar dari 0,05 

yang artinya hipotesis ditolak 

2. Wika Arsanti Putri, 

Arif Darmawan 

(2014) Analisis 

Perbandingan Kinerja 

Perusahaan  

Sebelum Dan Sesudah 

Adopsi IFRS Pada  

Perusahaan 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia  

ROI,  

NPM  

 TATO  

 

Manufaktur Tidak terdapat 

perbedaansignifikan antara 

kinerja perusahaan sebelum 

dan sesudah adopsi IFRS. 

Penelitian ini hanya terbatas 

pada perusahaan manufaktur 

sehingga hasil bisa berubah 

apabila mungkin dilakukan 

penelitian di semua 

sektorusaha yang ada 

3. Ni Kadek Intan 

Nuariyanti 

Ni Made Adi Erawati 

(2014) 

Analisis Komparatif 

Kinerja Perusahaan 

Sebelum Dan Sesudah 

Konversi Ke IFRS 

Likuiditas 

Solvabilitas 

Rentabilitas 

 

Perbankan Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa terdapat 

perbedaan kinerja perusahaan 

sebelumdan sesudah konversi 

ke IFRS.  

 

4 Alfan Baharuddin Ar 

Rozy (2016). Analisis 

Perbandingan Kinerja 

Keuangan pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)  

Sebelum dan Sesudah 

Adopsi IFRS di 

Indonesia Tahun 

2010-2013 

Current 

Ratio, 

Quick 

Ratio, 

Dar, Der, 

Roe Dan 

Roa  

 

Manufaktur Kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur tidak terpengaruh 

signifikan oleh penerapan 

IFRS karena dari 7 rasio 

hanya 2 rasio yang memiliki 

nilai signifikasi  

yang kurang dari 0.05 yaitu  

Debt to Equity ratio dan Net 

Profit Margin, pengujian 

sampel menggunakan uji 

paired sample test. 

5 Wahyu Hidayat 

(2015) 

Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Sebelum dan Sesudah 

Implementasi Psak 

Berbasis IFRS 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar di BEI) 

Current 

Ratio,Quick 

Ratio, 

DAR,DER, 

ROE, dan 

ROA 

Manufaktur Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan 

yang signifikan antara Current 

Ratio,Quick Ratio, DAR, 

DER, 

ROE, dan ROA sebelum dan 

sesudah  implementasi PSAK 

berbasis IFRS. 
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2.10 Kerangka Pemikiran  

Implementasi IFRS terhadap laporan keuangan diharapkan menjadikan 

laporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Pengadopsian IFRS dapat terlihat 

pada laporan keuangan yang di publikasikan di pasar modal. Hal tersebut 

dilakukan sebagai proses pertangungjawaban oleh manajemen, laporan tersebut 

nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pemakai laporan 

keuangan.  

Pergantian standar akuntansi akan memberikan efek pada profitabilitas 

liquiditas, growth dan leverage. Schipper, Ding et al.(dalam Latridis dan Dalla, 

2011). Pengukuran dalam menilai hal tersebut adalah menggunakan rasio 

keuangan.Implementasi dalam harmonisasi standar akuntansi dapat berefek 

material pada laporan keuangan pada lingkungan atau negara yang berbeda. 

Adanya pengakuan utang yang berbeda antara IFRS dan US GAAP 

berpengaruh terhadap perbedaan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 

berbasis IFRS. Seperti yang tercantum dalam IAS 1, yaitu jika PSAK berbasis 

IFRS, liabilitas jangka panjang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika 

akan jatuh tempo dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah 

selesai pada periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan. 

Sementara itu, PSAK berbasis US GAAP tetap disajikan sebagai liabilitas jangka 

panjang. 

Penelitian Situmorang dan Purwanto (2011) menunjukkan adanya 

pengaruh IFRS pada laporan keuangan perusahaan ditinjau likuiditas berdasarkan 

indeks comparability gray. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi IFRS akan memiliki dampak pada berubahnya rasio likuiditas 

sebelum dan sesudah implementasi IFRS. Berdasarkan penelitian terdahulu, nilai 
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aset berdasarkan PSAK 64 lebih besar di bandingkan dengan PSAK 29, karena 

biaya yang diakui dalam PSAK 29 diakui sebagai aset dalam PSAK 64. PSAK 64 

mengakui kegiatan eksplorasi dan evaluasi sebagai aset sebelum cadangan 

tersebut menghasilkan, sehingga dari sisi persediaan perusahaan atas hasil minyak 

dan gas lebih besar dibandingkan dengan PSAK 29 yang mengakui kegiatan 

eksplorasi sebagai beban sebelum cadangan terbukti. Hipotesis yang penulis 

ajukan adalah sebagai berikut: 

Ha1 : Terdapat Perbedaan Signifikan Current Ratio Perusahaan 

Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

Quick rasio merupakan perbandingan antara rasio lancar bersih yaitu total 

aset lancar setelah dikurangi dengan nilai persediaan terhadap hutang lancar. 

Rasio ini dapat menggambarkan bagaimana kemampuan likuiditas perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban lancar perusahaan. 

Adanya perubahan pada penerapan PSAK 29 menjadi PSAK 64 

memberikan pengaruh terhadap penyajian nilai aset lancar. nilai aset berdasarkan 

PSAK 64 lebih besar di bandingkan dengan PSAK 29, karena biaya yang diakui 

dalam PSAK 29 diakui sebagai aset dalam PSAK 64. PSAK 64 mengakui 

kegiatan eksplorasi dan evaluasi sebagai aset sebelum cadangan tersebut 

menghasilkan, sehingga dari sisi persediaan perusahaan atas hasil minyak dan gas 

lebih besar dibandingkan dengan PSAK 29 yang mengakui kegiatan eksplorasi 

sebagai beban sebelum cadangan terbukti. Hipotesis yang penulis ajukan adalah 

sebagai berikut: 

Ha2 : Terdapat Perbedaan Signifikan Quick Ratio Perusahaan Berdasarkan 

PSAK 64 dan PSAK 29. 
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Menurut Schipper (1989) dalam Nugrohadi (2014), pergantian standar 

akuntansi akan memberikan efek pada profitabilitas, likuiditas, growth, dan 

leverage. Selain itu, akuntansi fair value juga berproses melalui akuntansi mark-

to-market, yaitu aset dicantumkan dengan harga pasar mereka jika 

diperdagangkan secara terbuka .Akibatnya, terjadi perubahan terus-menerus pada 

laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan 

yang berdampak pada laba dan rugi yang dicatat. 

Sementara itu, historical cost tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut 

sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu sendiri. Dengan 

demikian, penggunaan konsep IFRS akan berdampak terhadap laporan keuangan 

perusahaan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item 

laporan keuangan itu sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep historical 

cost. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Nuariyanti dan Erawati (2014) yang 

menemukan adanya perbedaan rasio profitabilitas periode sesudah konversi IFRS 

dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Selain itu, Ghani (2012) 

mengungkapkan tentang perbandingan rasio profitabilitas laporan keuangan 

sebelum dan sesudah penerapan yang menunjukan adanya perbedaan rasio 

profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi IFRS akan memiliki dampak pada berubahnya 

rasio profitabilitas sebelum dan sesudah implementasi IFRS, dimana rasio 

profitabilitas berdasarkan IFRS lebih besar dibandingkan US GAAP. Berdasarkan 

penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3 : Terdapat Perbedaan Signifikan ROA Berdasarkan PSAK 64 dan 

PSAK 29. 
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Ha4 :  Terdapat Perbedaan Signifikan ROE Berdasarkan PSAK 64 dan 

PSAK 29. 

Pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi menurut PSAK 64 diukur pada 

biaya perolehan dan pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya 

mineral, tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi menurut komponen 

biaya perolehan (Saptono, 2011). Metode Succes full Effort didasarkan pada teori 

multiple asset, yaitu teori yang beranggapan bahwa kekayaan perusahaan yang 

tertanam dalam setiap cadangan bukan sebagai kesatuan aset. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis berasumsi bahwa penerapan PSAK 29 dengan metode Succesfull 

Effort akan menghasilkan aset yang relatif kecil dan mengurangi laba perusahaan. 

Namun, sebaliknya, metode Full Costing berlandaskan pada teori single aset yang 

memandang bahwa seluruh kekayaan perusahaan minyak dan gas bumi sebagai 

satu kesatuan aset sehingga metode Full Costing memberikan hasil jumlah kinerja 

aset yang relatif baik dan menghasilkan laba relatif besar. 

Rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset dalam memperoleh penjualan. Sementara itu, sejauh mana 

efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan perusahaan dijelaskan 

melalui Total Aset Turn Over (TATO), yaitu perbandingan penjualan terhadap 

total aset. PSAK  64 mengakui aset walaupun cadangan tersebut belum terbukti, 

sehingga akan lebih banyak aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan 

di laporkan dibandingkan menggunakan PSAK 29. Semakin tinggi nilai aset yang 

dilaporkan dibandingkan jumlah aset lancar dan utang lancar maka akan 

menghasilkan rasio aktivitas yang tinggi (efektif dan efisien).Perusahaan dalam 

menjalankan proses produksi dan proses operasional lainnya membutuhkan aset. 
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Perusahaan melakukan investasi pada aset dengan harapan akan memperoleh 

kembali dana yang ditanamkan pada aset tersebut.  

Perolehan kembali dana atas investasi aset akan lebih cepat apabila 

perusahaan mampu menentukan kesesuaian jumlah aset yang dimiliki dan menilai 

efektivitasnya dalam menghasilkan penjualan.Berdasarkan penjelasan dan 

penelitian terdahulu maka, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha5 : Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Perputaran Modal Kerja 

Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

Ha6 : Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Perputaran Total Aset 

Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

Metode Succesfull Effort didasarkan pada teori multiple asset, yaitu teori 

yang beranggapan bahwa kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap 

cadangan bukan sebagai kesatuan aset. Berdasarkan hal tersebut, penulis 

berasumsi bahwa penerapan PSAK 29 dengan metode Succesfull Effort akan 

menghasilkan aset yang relatif kecil dan mengurangi laba perusahaan. Namun, 

sebaliknya, metode Full Costing berlandaskan pada teori single aset yang 

memandang bahwa seluruh kekayaan perusahaan minyak dan gas bumi sebagai 

satu kesatuan aset sehingga metode Full Costing memberikan hasil jumlah kinerja 

aset yang relatif baik. 

Rasio solvabilitas (DAR) menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan aset dalam memenuhi kewajiban hutang mereka. Sementara 

itu, sejauh mana efisiensi penggunaan aset dalam memenuhi kewajiban  

perusahaan dijelaskan melalui Debt to Total Aseet Ratio (DAR), yaitu 

perbandingan total hutang terhadap total aset. PSAK 64 mengakui aset walaupun 

cadangan tersebut belum terbukti, sehingga akan lebih banyak aset baik berwujud 
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maupun tidak berwujud yang akan di laporkan dibandingkan menggunakan PSAK 

29. Semakin tinggi nilai aset yang dilaporkan dibandingkan jumlah utang maka 

akan menghasilkan rasio solvabilitas yang tinggi (solvable). Perusahaan dalam 

menjalankan proses produksi dan proses operasional lainnya membutuhkan aset. 

Perusahaan melakukan investasi pada aset dengan harapan akan memperoleh 

kembali dana yang ditanamkan pada aset tersebut.  

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu maka, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha7 : Terdapat Perbedaan Signifikan Debt to Total Aset (DAR) 

Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

Gambar 3.1 

Kerangka pemikiran  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diadaptasi dari Umamah dan Evande (2015) 

Kinerja Keuangan 
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