
BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti  dengan membuat suatu

lapaoran keuangan yang telah memenuhi setandar dan ketentuan dalam SAK

(Setandar Akutansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accouting

Principle). (Fahmi, 2011: 2 )

Pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan suatu hal penting yang perlu

diperhatikan karena adanya jaminan bahwa rencana yang sedang

diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan yang timbul pada

tahap awal sebelum permasalahan menjadi besar. Oleh karena itu menejer

keuangan harus mementukan sarana untuk memantau dan mengevaluasi kinerja

keuangan perusahaan . (Mamduh, 2007: 245)

Kinerja secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai

perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran,

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

(Jumingan,2005:239)

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan merupakan

gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya



diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas

perusahaan.

Penilaian aspek penghimpunan dana danpenyaluran dana merupakan

kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran perusahaan sebagai lembaga

intermediasi. Adapun penilaian kondisi likuiditas perusahaan guna mengetahui

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada

para deposan.

Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan

profit, yang sudah barang tentu penting bagi parapemilik. Dengan kinerja

perusahaan yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun

bagi pihak ekstern perusahaan.

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan:

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun

berjalan maupun tahun sebelumnya.

b. Untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset yang

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

II.1.1Tahapan-tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu

tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan

tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan

perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga

pada perusahaan dengan sektor keuangan.



Maka disini ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan

suatu perusahaan secara umum yaitu :

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan

Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan

yangsudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang

berlaku umum dalam dunia akutansi, sehingga dengan demikian hasil

laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan

kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari

perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan

analisis yang diinginkan.

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah

diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian

dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan

lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ini

ada dua yaitu :

1. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu

atau antara periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat

secara grafik.

2. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan

terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara



satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup

yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat

dibuat suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut

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

sangat tidak baik.

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai

permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah

setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran

untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di

alami perusahaan tersebut.

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solustion) terhadap

permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan

yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau

masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat

terselesaikan. (Fahmi,2011:4)

II.1.2Pengertian Manajemen  Keuangan

Eugene F.Brigham, mendefenisikan Manajemen keuangan merupakan

bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan, dan memiliki kesempatan karir

yang sangat luas. Manajemen keuangan sangat penting dalam semua jenis

perusahaan, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, serta perusahaan



industri dan ritel. Manajemen keuangan juga penting dalam kegiatan pemerintah,

mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga departemen jalan tol.

Sementara itu Brigham mengatakan manajemen keuangan adalah seni (art)

dan ilmu (science), untuk me-menage uang, yang meliputi proses,

institusi/lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dengan masalah transfer

uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah. (Kasmir, 2010:5)

II.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan  pembuatan ringkasan dat

keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian  atau mempunyai

kepentingan dengan data keangan perusahaan. (Drs. Jumingan, 2006:4)

Laporan keuangan yang disusun guna memberikan informasi kepada

bernagai pihak terdiri atas neraca, Laoran Laba-Rugi, laporan bagian laba yang

ditahan atau laporan modal sendiri, dan laporan perubahan posisi keuangan atau

laporan sumber dan penggunaan dana.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi

yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. (Fahmi, 2011: 22)

Dan laporan keuangan ini banyak sekali pengertiannya, laporan keuangan

adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau

dalam suatu periode tertentu. (Kasmir, 2010: 66)

Beberapa pengertian laporan keuangan yang di kemukakan oleh para ahli :

Menurut Farid dan Siswanto



Laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan

ekonomi yang bersifat finansial. (Fahmi, 2011 :27)

Menurut Munawir

Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan
hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi
para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang
bersifat finansial. (Fahmi, 2011:25)

Menurut Sofyan Assauri

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajemen
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini sejalan yang
dikemukakann oleh Farid Harianto dan Siswanto sudomo yakni
laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan
manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen
atas sumber daya yang di percayakan kepadanya. Pihak
manajemen memegang peranan penting dalam membuat lapaoran
keuangan untuk dapat dipahami oleh piah yang berkepentingan. Ini
ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa ”Dalam laporan
keuangan terhadap informasi yang menyangkut posisi keuangan
suatu perusahaan. (Fahmi, 2011:28)

Menurut Leopold dan Johan

Financial statemen analysis applies analytical tools and

techniques to general purpose financial statements and related

data to derives estimates and inferences useful in business

decision. (Fahmi, 2011:24)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan laba laporan
perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari loporan keuangan. (Fahmi,
2011:25)



II.2.1Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi bagi investor, kreditur

dan pemakai lainnya, sekarang atau masa masa yang akan datang untuk membuat

keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang serupa yang

rasional.(Mamduh M.Hanafi,2005:30)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada

pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-

angka dalam satuan moneter.

Tujuan laporan keuangan menurut Setandar Akuntansi keuangan :

a. Bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

penggambilan keputusan ekonomi.

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi bersama oleh sebagian besar

pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari

kejadian masa lalu.

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang dilakukan manajemen atau

pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. (Sawir, 2003:2)

Menurut Yusti dan Titik mengatakan bahwa laporan keuangan ditujukan

sebagai pertanggung jawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

kepada pemilik perusahaaan atas kinerja yang telah dicapainya serta merupakan

laporan akutansi utama yang mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak



yang berkepentingan dalam membuat analisi ekonomi dan peramalan untuk masa

yang akan datang. (Fahmi, 2011:26)

Menurut Sofyan Syafri mengatakan bahwa laporan keuangan bertujuan

bahwa laporan keuangan akan memberi informasi keuangan yang mencakup

perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan. Juga lapoaran keuangan akan

memberi informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping

pihak manajemen perusahaan. (Fahmi, 2011:28)

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberi tahukan

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tetentu maupun pada periode tertentu.

(Kasmir, 2010:86)

II.2.2Keterbatasan Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan antara (interim

report), bukan merupakan laporan final karena laba-rugi rill ( laba-rugi

final ) hanya dapat ditentukan bila perusahaan dijual atau dilikuidasi.

Karena alasan tersebut laporan keuangan disusun untuk periode waktu

tertentu.

b. Laporan keuangan ditunjukan dalam jumlah rupiah yang tampaknya

pasti. Sebenarnya jumlah rupiah ini dapat saja berbeda bila

dipergunakan standar lain (karena adanya lebih dari satu standar yang

diperlukan). Apalagi bila dibandingkan dengan laporan keuangan

seandainya perusahaan itu dilikuidasi, jumlah rupiahnya dapat sangat

berbeda.



c. Neraca dan laporan laba-rugi mencerminkan transaksi-transaksi

keuangan dari waktu kewaktu. Selama jangka waktu itu mungkin nilai

rupiah sudah menurun ( daya beli rupiah menurun karena kenaikan

tingkat harga-harga )

d. Laporan keuangan tidak memberikan gambaran yang lengkap

mengenai keadaan perusahaan. Laporan keuangan tidak

mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan

dan hasil usaha karena tidak semua faktor dapat diukur dalam satuan

uang.

II.2.3Kegunaan Laporan Keuangan

Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan

oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang

saham dalam peroses pengambilan keputusan. Seperti keinginan peusahaan untuk

melakukan right issue, yang artinya right issue tersebut diprioritaskan kepada

pemilik saham lama untuk membelinya. Sehingga berdasarkan data laporan

keuangan yang diperoleh dan disajikan oleh manajemen perusahaan pihak

investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana

kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi

kemampuan profitabilitas yang akan dihasilkan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwasanya laporan keuangan sangat

berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini

mampu dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di masa yang akan

datang(forecast analyzing).



II.3 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan

Menurut Warsit dan Bambang, Analisis rasio keuangan merupakan

instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan

indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi

keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend

pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukan risiko dan peluang yang

melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Menurut James C.Van Horne dan Johan M. Wachowicz bahwa : To

evaluate the financial condition and performance of a firm ,the financial analyst

needs certain yardistick .Teh yardistick frequently used is a ratio ,inde, relating

tow pieces of financial data of to each other. Jadi untuk menilai kondisi dan

kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang merupakan

perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Gitman

mengatakan bahwa, ”Ratio analysis involoves methods of calculating and

interperenting financial ratio to asses the firm’s performance. Teh basic inputs to

ratio analysis are the frim’s income statement and balance sheet.” (Fahmi,2011:

46 )

Dari pendapat di atas di mengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja

keuangan perusahaan mempunyai hibungan yang erat. Rasio keuangan ada

banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaan masing-masing. Bagi

investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan

analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mereprestasikan tujuan dari

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



dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibelitas, artinya rumus atau

berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus

yang diteliti. (Fahmi, 2011:46)

II.4 Pengertian Rasio dan Rasio Keuangan

Rasio sendiri menurut Joel G.Siegel dan Jae K.Shim merupakan hubungan

antar satu jumlah dengan jumlah lainnya. Dimana Agnes Sawir menambahkan

perbandingan tersebut dapat member gambaran relatif tentang kondisi keuangan

dan prestasi perusahaan atau secara sederhana rasio (ratio) disebut sebagai

perbandingan jumlah,dari satu jumlah lainya itulah dilihat perbandingannya

dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan

bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. (Kasmir, 2010 :93)

Rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos

dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama

guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun

laporan laba rugi. (Jumingan,2005:242)

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari

satu pos keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan

dan signifikan (berarti). Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting

gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan.

Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai dan dijadikan sebagai

acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan, misalnya kondisi

kinerja perusahaan selama 12 (dua belas) tahun untuk kemudian diprediksi selama

10 sampai dengan 12 tahun ke depan.



Secara umum rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan

angkaangka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka

dengan angka lainnya. (Kasmir, 2010 :93)

II.5 Pengertian dan Macam-macam Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari

satu pos keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan

dan signifikan (berarti). Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting

gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan. (Harahap,

2008:297)

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan dapat digunakan 2

(dua) metode yaitu :

a. Metode Vertikal

Yaitu analisis elemen-elemen laporan keuangan yang meliputi

suatu periode tertentu. Analisis ini disebut juga sebagai metode analisis

statis, karena kesimpulan yang dapat diambil hanya untuk periode itu saja

tanpa mengetahui perkembangannya. (Agnes, 2003: 46)

b. Metode Horizontal

Yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan

keuangan untuk dua periode atau lebih, sehinga dapat diketahui

perkembangannya. Metode ini sering disebut juga dengan analisis dinamis.

(Agnes,2003 :46 )

Namun metode manapun yang digunakan, pada dasarnya merupakan

permulaan dari peroses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan



keuangan. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk

membuat agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambila keputusan bagi

pihak-pihak yang membutuhkan.

Dengan demikian penulis hanya menganalisis berdasarkan data keuangan,

rasio-rasionya antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih,

perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang yang sudah jatuh tempo.

Dengan kata lain rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan

atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya

yang sudah jatuh tempo., baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan

(likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas

perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini

adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan

memenuhi kewajiban (utang) pada saat tagih. (Kasmir, 2010: 128)

Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk

mengukur kemampuan, yaitu :

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tagih secara keseluruhan.



Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk

menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio

lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk untuk mengukur

tingkat keamanan suatu perusahaan.

Rumus untuk mencari rasio lancar atau current rasio sebagai berikut :

=
b. Rasio Cepat (Quict Ratio)

Rasio cepat (quict ratio) atau rasio sangat lancar merupakan

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek)

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Artinya

nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva

lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu

relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan

dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan

aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari rasio cepat (quict rasio) dapat digunakan

sebagai berikut :

= −
c. Cash Ratio (Rasio Kas)

Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar



utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukan dari tersedianya dana

kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan

dibank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari cast ratio dapat digunakan sebagai berikut :

ℎ = +
2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya

seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan

dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak

manfaat yang dapat dipetik, baikrasio rendah maupun rasio tinggi.

Menurut Fred Weston rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi

berikut.

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik)

sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana

yang kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung

oleh kreditor.



2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh

manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau

pengendalian perusahaan.

3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang

dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus

dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya apabila dari hasil perhitungan perusahaan

ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan

berdampak timbulnya resiko keuangan lebih besar, tetapi juga aa

kesempatan mendapat laba yang sangat besar. Sebaliknya apabila

perusahaan memiiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu

mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat

perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan

rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat

perekonomian tinggi.

Pengukuran rasio solvabilitas, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

a. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman

digunakan untuk permodalan.

b. Melalui pendekatan rasio-rasiol laba rugi

Adapun rasio-rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain :

a. Debt To Asset Ratio (Debt Ratio)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan



kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan

aktiva.

Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi artinya

pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena

dikhawatirkan peusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya

dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya

rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar

pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan

rasio rata-raa industri yang sejenis.

Rumus untuk mencari debt to asset ratio adalah :

=
b. Debt to Equity Ratio

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang

disediakan pinjaman (kreditir) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata

lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri

yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumus untuk mencari debt to equity ratio adalah :



=
c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan

modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka

panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang

dengan modal sendiri yan g disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari long term debt to equity ratio adalah

dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan

modal sendiri, yaitu :

=
3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau

dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi

pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya

dibidang penjualan, seiaan, penagihan piutang an efisiensi dibidang lainnya.

Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan

antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode.

Artinya diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara

penjualan dengan aktiva seperti sediaan, piutang, dan aktiva tetap lainnya.



Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva

yang dimiliki merupakan tujuan utama rasio ini.

Tujuan penggunaan rasio aktivitas adalah :

a. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selamasatu

periode

b. Untuk menghitung hari rata-rata ppenagihan piutang

c. Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimapan

dalam gudang

Rumus rasio aktivitas secara umum ada 4 (empat), yaitu Receivable

Turn Over (perputaran piutang), inventory turnover (perputaran

persediaaan), rata-rata periode pengumpulan piutang, fixed asset turnover

(perputaran aktiva tetap), total asset turnover (perputaran total asset).

a. Receivable Turn Over (perputaran piutang)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau

berapa kali dana yang di tanam dalam piutang ini berputar dalam satu

periode.

Rumus untuk mencari receivable turn over adalah :

=
b. Inventory Turnover

Inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur berapa juga menunjukan berapa kali jumlah barang persediaan



diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin buruk,

denikian sebaliknya. Rumus untuk mencari inventory turnover adalah :

=
c. Rata-rata Pengumpulan piutang

Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata pengumpulan

piutang adalah:

− =
d. Fixed Asset Turnover

Fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar

dalam satu periode. Rumus untuk mencari fixed asset turnover adalah :

=
e. Asset Turnover

Aseet turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

semua aktiva perusahaan, dan berapa jumlah penjualan yang diperoleh

dari tiap-tiap rupiah aktiva yang di gunakan. Rumus untuk mencari asset

turnover adalah :

=

4. Rasio Profitabilitas



Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh

laba yang dihasilkan ari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya

adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan

keuangan, terutama laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan

untukbeberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan

atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun

pihak luar perusahaan, yaitu :

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh

perusahaan dalam satu periode tertentu

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya

dengan tahun sekarang

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu kewaktu

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan

modal sendiri

Manfaat dari profitabilitas ini, yaitu :

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan

b. Mengetahui posisi laba perusahaan



c. Mengetahui perkembangan laba ari waktu ke waktu

Ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu :

a. Profit Margin

Profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan

bersih.

Rumus untuk mencari profit margin adalah :

= ℎ −
b. Return On Total Assets (ROA)

Return on total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas menajemen dalam

mengelola investasinya.

Rumus untuk mencari ROA adalah :

= ℎ ℎ
c. Return On Equity (ROE)

Return on equity merupakan rasio rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan

efisiensi penggunaan moal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin

baik. Artinya posisi milik perusahaan semakin kuat, demikian pula

sebaliknya.



Rumus untuk mencari ROE adalah :

( ) = ℎ ℎℎ
5. Rasio Pasar

Rasio pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga

saham perusahaan dengan laba dan nilai buku persaham. Rasio ini

memberikan kepada manajemen petunjuk mengenai apa yang di pikirkan

investor atas kinerja perusahaan dimasa lalu serta prospek dimasa

mendatang.

Rasio nilai pasar yang populer adalah rasio harga laba atau PER

dan rasio nilai pasar / buku, yang akan di jelaskan dibawah ini.

a. Rasio Harga Laba

Rasio ini dikenal dengan nama price earning ratio/PER, rasio

ini menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar

per rupiah laba yang dilaporkan.

Rasio harga laba dapat dicari dengan rumus :

ℎ ( ) = ℎℎ
b. Rasio nilai pasar/ nilai buku

Rasio harga saham terhadap nilai buku memberikan

indikasi lain tentang bagaimana investor memandang perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat pengembalian atas ekuitas yang relatif

tinggi biasanya menjual saham beberapa kali lebih tinggi dari nilai

bukunya, dibanding dengan perusahaan dengan tingkat



pengembalian yang rendah. Untuk menghitung rasio ini, pertama

kali kita harus menghitung nilai buku perlembar sahamnya. Nilai

buku perlembar saham adalah total ekuitas saham biasa dibagi

dengan jumlah saham biasa yang beredar.

Rasio nilai pasar/ buku dihitung dengan rumus harga pasar

perlembar saham dibagi dengan nilai bukunya.

ℎ = ℎℎ ℎ
= ℎ ℎℎ

II.6 Penelitian Terdahulu

Ahmad Faisol (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis

kinerja keuangan PT. Kimia Farma, Tbk.” selama periode tahun 2004 sampai

tahun 2008. Analisis kinerja keuangan menggunakan analisis rasio yang terdiri

dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio

aktivitas.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Objek penelitian

adalah PT. Kimia Farma, Tbk. dengan periode penelitian 2004 sampai 2008.Dari

penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada PT, Kimia

Farma, Tbk. mengalami kenaikan dan penurunan.Berdasarkan rasio likuiditas,

kinerja keuangan PT. Kimia Farma, Tbk. periode 2O04-2O08 berada di bawah

rasio industri rata-rata, yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak

baik. Jika dilihat dari rasio solvabilitas, kinerja keuangan PT, Kimia Farma, Tbk.

cukup baik, karena perbandingan antara jumlah hutang dengan total modal dan

total aktiva sangat tinggi, maka solvabilitas perusahaan sudah mampu untuk



memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan rasio

profitabilitas, perusahaan berada di bawah rasio industri rata-rata, yang berarti

bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak baik.Dan menurut rasio aktivitas,

kinerja keuangan perusahaan berada di atas rasio industri rata-rata, yang berarti

bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah baik.

Handayani (2011) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja

Keuangan PT Mustika Ratu Tbk Menggunakan Metode Ratio Profitabilitas dan

Metode Economic Value Added “. Analisis terhadap kinerja keuangan pada tahun

2007 sampai tahun 2011 pada PT. Mustika  Ratu Tbk ditinjau dengan

menggunakan  ratio profitabilitas dikatakan  dalam keadaan  profitabel yang

ditunjukkan dengan angka pada ROA dari tahun 2007 - 2011 mempunyai  nilai

3,5% - 6,6%, ROE dari tahun 2007 - 2011 mempunyai nilai 4,0% - 7,7%, gross

profit margin  mempunyai nilai 5,9% - 9,0%, net profit margin  mempunyai nilai

4,4% - 7,2%,  total assets turn over  mempunyai nilai 79,8% - 96,2%.

menghasilkan keuntungan cukup baik. Demikian juga ditinjau dengan

menggunakan metode economic value added kinerja keuangan PT. Mustika Ratu

menghasilkan nilai yang positif.

Desrianti (2009) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja

Keuangan Perusahaan Terhadap perkembangan Usaha pada Perusahaan Asuransi

di Bursa Efek Indonesia “.Perusahaan yang berada pada berisiko tinggi terhadap

kebangkrutan adalah Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA), Asuransi Bintang

Tbk (ASBI) dan Asuransi Asuransi Ramayana Tbk (ASRM). Sedangkan



perusahaan asuransi yang masuk kategori masih memiliki resiko kebangkrutan

Asuransi Multi Arta Guna Tbk (AMAG), Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) dan

Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT). 2). Perusahaan yang mempunyai nilai ROE

tertinggi atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan

bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah ABDA atau Asuransi

Bina Dana Arta Tbk diikuti oleh ASRM atau Asuransi Asuransi Ramayana Tbk.

Sedangkan yang mempunyai ROE paling kecil adalah ASDM atau Asuransi

Dayin Mitra Tbk 3). Perusahaan yang mempunyai nilai tertinggi NPM atau

keuntungan neto per penjualan adalah Asuransi Multi Arta Guna Tbk danAsuransi

Jasa Tania Tbk diikuti. Sedangkan yang mempunyai nilai terendah NPM adalah

Asuransi Bintang Tbk

II.7 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.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan

mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan

menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini berarti semakin sungguh-sungguh

seorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka akan

mendapatkan hasil yang baik.

Dalam islam juga diatur bagai mana cara mencatat dan melaporkan

hutang, yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :



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 dari pada 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 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.



Dari surat Al-Baqarah tersebut dapat kita lihat barang siapa

menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau

ukuran tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Sehubungan dengan

itu Allah menurunkan ayat 282 sebagai perintah apabila mereka utang-

piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis

perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya

sengketa pada waktu-waktu yang akan datang dengan cara pencatatan atau

dalam laporan keuangan yang benar agar tidak menimbulkan keraguan

yang dianjurkan dalam islam.

II.8 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

2. Rasio Solvabilitas

3. Rasio Profitabilitas

4. Rasio Aktivitas

5. Rasio Pasar


