
 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan 
(2017:1:07) menyatakan laporan keuangan bertujuan umum 
(selanjutnya disebut sebagai ‘laporan keuangan’) adalah laporan 
keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna 
yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus 
untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. 

Irham Fahmi (2017:2) merupakan “suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.” 

Menurut Hery (2016:3) menyatakan “laporan keuangan (financial 

statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan 

pengikhtisaran data transaksi bisnis.” 

Secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan laporan keuangan adalah 

sebuah informasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya untuk mengambil 

keputusan dengan menyajikan dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, 

apakah laporan keuangan perusahaan tersebut layak atau tidak. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 

manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan 
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mengevaluasi kinerja keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga dibuat dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi oleh para pengguna laporan 

keuangan. 

Kasmir (2012:10) menjelaskan bahwa “laporan keuangan bertujuan 
untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik pada saat 
tertentu maupun pada periode tertentu.” Berikut ini beberapa tujuan 
pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah : 
1. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 
2. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 

dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 
3. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah 

pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 
4. Untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis 

biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu. 
5. Untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 
6. Untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
7. Untuk memberikan informasi tentang catatan atas laporan 

keuangan. 
 

Hery (2015:491), tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis 
laporan keuangan  yaitu: 
1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usahayang telah 
dicapai selama periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi 
kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan 
perusahaan. 

4. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu 
dilakukan dimasa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan 
posisi keuangan perusahaan saat ini. 

5. Untuk melakukkan penelititan kinerja manajemen. 
6. Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama 

mengenai hasil yang telah dicapai. 
 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan, mengetahui 

kelemahan  kekuatan  perusahaan  dan  kinerja  perusahaan  yang  dapat  dijadikan 
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pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. 

2.1.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2017:1:10), laporan keuangan yang 
lengkap terdiri dari : 
1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama 

periode. 
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 
4. Laporan arus kas selama periode. 
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi membuat 
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 
 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan jenis-jenis laporan keuangan 

adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan arus kas, 

laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 

2.2 Rasio Keuangan 

2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio keuangan sangat penting untuk menganalisa kondisi keuangan 

perusahaan. Analisis laporan keuangan terhadap suatu perusahaan digunakan 

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan terutama 

bagi pihak manajemen. Rasio-rasio  keuangan  pada  dasarnya  disusun  dengan  

menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. 

Dengan cara rasio semacam itu di harapkan pengaruh perbedaan ukuran akan 

hilang. 

Pengertian rasio keuangan menurut Irham Fahmi (2017:108) adalah 
instrumen 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 
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kemudian menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada 
perusahaan yang bersangkutan. 

Samryn (2015:363) menyatakan “rasio keuangan merupakan suatu cara 

yang membuat perbandingan, data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. 

Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting 

mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan.” 

Menurut  Hery  (2016:138)  juga  menyatakan “rasio  keuangan  merupakan 

suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi 

sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan”. 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan rasio keuangan merupakan 

suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi 

sebagai alat ukut dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti 

tertentu. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga 

menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. 

Hery (2016:142) menyatakan secara garis besar, dalam praktik 
setidaknya ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk 
menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kelima jenis rasio 
tersebut adalah : 
1. Rasio likuiditas. 
2. Rasio solvabilitas. 
3. Rasio aktivitas. 
4. Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar. 
5. Rasio profitabilitas. 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



10 
 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

4. Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar 

Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham). 

5. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan jenis- jenis rasio keuangan 

yaitu : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas 

atau rentabilitas. 

2.3 Rasio Likuiditas 

2.3.1 Pengertian Rasio Likuiditas 

Secara umum, rasio likuiditas merupakan suatu perbandingan antara total 

aktiva   lancar  dengan  total  utang  lancar.  Rasio  ini  menunjukan   kemampuan 
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perusahaan menutupi utang-utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. 

Syahrial (2013:37), rasio likuiditas menggambarkan kemampuan 
perusahaan membayar kewajiban jangka pendek (atau utang lancar) 
pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiba lancar. Dari 
keterangan di atas dapat diketahui bahwa dasar perhitungan rasio 
diperoleh dari aktiva dibandingkan dengan kewajiban lancar. Semakin 
tinggi rasio ini adalah semakin baik artinya aktiva lancar dapat 
menutupi kewajiban lancar yang disebut likuid. Akan tertapi terlalu 
tinggi rasio ini juga tidak baik, karena perusahaan tidak dapat 
mengelola aktiva lancar dengan efektif.  
 
Menurut Irham Fahmi (2017:121), “rasio likuiditas adalah kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.” 

Menurut Murhadi (2013:57) “rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek.” 

Dari  penjelasan  diatas  dapat dibuat kesimpulan rasio likuiditas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat 

menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Mengukur kemampuan dengan melihat 

aktiva lancar perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 

utang lancar. 

2.3.2 Tujuan Rasio Likuiditas 

Hery (2015:527), tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara 
keseluruhan : 
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. 
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. 
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar 
(tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar 
lainnya). 

4. Untuk mengukur tingkat keterseediaan uang kas perusahaan dalam 
membayar utang jangka pendek. 
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5. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama 
yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. 

6. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu 
ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode. 
 

Dari   penjelasan   diatas  dapat  dibuat  kesimpulan  tujuan  rasio  likuiditas 

merupakan mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai 

operasi perusahaan yang normal, mampu membayar bunga utang jangka pendek 

dan deviden, dan mampu memelihara kredit ranting yang menguntungkan. 

2.3.3 Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio  lancar  merupakan rasio  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih 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 mengukur tingkat 

keamaan (margin of safety) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total aktiva dengan total utang lancar. 

Murhadi (2013:37) menyatakan rasio lancar (current ratio-CR) adalah 
rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemaampuan perusahaan 
memenuhi liabilitas jangka pendek (short run solvency) yang akan 
jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas lancar (current 
liabilities) digunakan sebagai penyebut (denominator) karena 
mencerminkan liabilitas yang segera harus dibayar dalam waktu satu 
tahun. 

Irham Fahmi (2017:121), “rasio lancar adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempoh.” Adapun rumus Current Ratio adalah : 
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Rasio lancar
(Current ratio) =

aset lancar
utang lancar

 x100% 

2. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio  kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang 

kas dapat di tunjukan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti 

rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat di tarik setiap saat). Dapat 

dikatakan  rasio untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan 

untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. 

Menurut Murhadi (2013:58) menyatakan “Pendekatan lain untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek adalah dengan 

melihat pada rasio kas dan setara kas dalam hal ini marketabel securities yang 

memiliki perusahaan.” 

Berikut adalah  rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kas atau 

cash ratio : 

Rasio Kas
(Cash ratio)

=  
Kas

Total Kewajiban Lancar
 x100% 

2.4 Rasio Solvabilitas 

2.4.1 Pengertian Rasio Solvabilitas 

Syahrial (2013:37-38) menyatakan rasio struktur modal dan 
solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dilikuidasi. 
Semakin kecil rasio ini adalah apabila perusahaan melunasi kewajiban 
jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Semakin kecil rasio ini 
adalah semakin baik (terkecuali rasio kelipatan bunga yang 
dihasilkan) karena kewajiban jangka panjang lebih sedikit dari modal 
dan atau aktiva. Dan juga kewajiban jangka panjang yang besar 
memiliki konsekuensi beban bunga yang besar pula. Dari keterangan 
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di atas dapat diketahui bahwa dasar perhitungan rasio adalah 
perbandingan kewajiban perusahaan dengan modal dan atau aktiva. 
 
Menurut Irham Fahmi (2017:127), “rasio leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.” Semakin rendah rasio Debt To 

Equity dan Debt To Assets semakin baik karena aman bagi kreditor saat likuidasi. 

Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan rasio solvabilitas merupakan 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

2.4.2 Tujuan Rasio Solvabilitas 

Kasmir (2012:153-154), berikut adalah beberapa tujuan perusahaan 
dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni : 
1. Untuk mengetahui posisi suatu perusahan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya (kreditor). 
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap 
dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 
utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 
pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah 
modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, 
terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 
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Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan tujuan rasio solvabilitas 

merupakan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menilai 

berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. 

2.4.3 Jenis-jenis Rasio Solvabilitas 

1. Rasio Utang Terhadap Modal (Debt To Equity Ratio) 

Rasio  utang  terhadap  modal  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk 

mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai 

hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dwngan 

jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi  untuk  mengetahui  beberapa bagian dari  setiap  rupiah  modal  yang 

dijadikan  sebagai  jaminan  utang.  Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang 

dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang 

kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor.  

Menurut Irham Fahmi (2017:128) Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 

mendefinisikan sebagai, “ukuran yang dipakai dalam menganalisa laporan 

keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.” 

Adapun rumus Debt To Equity Ratio adalah : 

Rasio  utang terhadap modal
(debt to equity ratio)

=  
Total utang

Total modal sendiri
 x100% 

2. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Debt To Assets Ratio) 

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini 
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digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang 

atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiyaan aset. 

Menurut Irham Fahmi (2017:127), “Debt To Assets Ratio dimana rasio ini 

disebut juga Rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan.” Adapun rumus 

Debt To Assets Ratio adalah : 

Rasio utang terhadap total aktiva
(debt to total assets)

=  
Total utang
Total Aset

 x100% 

2.5 Rasio Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas memberikan banyak tujuan dan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi 

perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Banyak tujuan dan 

manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas. 

Hery (2016:192) menyatakan “rasio profitabilitas dikenal juga sebagai 
rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang 
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu 
yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun 
penggunaan modal”. 
 
Kasmir (2012:196) menyatakan rasio profitabilitas merupakan rasio 
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 
suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari 
penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa pengunaan rasio 
ini menunjukan efisiensi perusahaan. 

 
Dari    penjelasan   diatas    dapat   dibuat   kesimpulan   rasio   profitabilitas 

merupakan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan selama periode 

tertentu. 

2.5.2 Tujuan Rasio Profitabilitas 
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Rasio profitabilitas memberikan banyak tujuan dan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi 

perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Banyak tujuan dan 

manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas. 

Kasmir (2012:197) menyatakan bahwa tujuan penggunaan rasio 
profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, 
yaitu : 
1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode tertentu. 
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang. 
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 
7. Dan tujuan lainnya. 

 
Dari penjelasan diatas  dapat  dibuat  kesimpulan  tujuan  rasio  profitabilitas 

merupakan mengukur atau menghitung laba yang diperoleh, menilai 

perkembangan laba dan menilai besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan. 

2.5.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

1. Gross Profit Margin  

Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi 

marjin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari 

penjualan bersih. Nilai GPM yang tinggi dapat diartikan bahwa secara relatif 

perusahaan mencapai efisiensi tinggi dalam pengelolaan industri. Rasio ini dapat 

diukur dengan rumus : 
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GPM =  
Laba Kotor

Penjualan Bersih
 x 100% 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. NPM dapat 

diinterprestasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana 

kemampuan menekan biaya-biaya yang ada diperusahaan. Semakin tinggi NPM 

maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan operasinya. Rasio ini 

dapat diukur dengan rumus : 

NPM =  
Laba setelah pajak

Penjualan 
 x 100% 

2.6 Kinerja Keuangan 

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan cara 

menganalisis laporan keuangan yang tersedia. Melalui menganalisis laporan 

keuangan, kondisi perkembangan finansial perusahaan akan dapat diketahui, baik 

diwaktu lampau maupun diwaktu yang sedang berjalan. 

Irham Fahmi (2017:239) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu 
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 
keuangan secara baik dan benar seperti dengan membuat suatu laporan 
keuangan yang telah memenuhi  standar  atau  ketentuan  dalam  SAK  
(standar akuntansi keuangan) atau GAAP (generally accepted 
accounting principles). 
 
Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan kinerja keuangan merupakan 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik. 
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2.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan 

laporan keuangan yang telah dilaksanakan. Dalam menganalisa keuangan 

melibatkan penilaian terhadap keadaan dimasa lalu, masa sekarang dan masa yang 

akan datang. Tujuan umum penilaian kinerja perusahaan adalah untuk 

mengevaluasi perubahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan, penilaian 

tersebut dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan bagi perusahaan. 

Kinerja perlu diukur dan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilan 

dalam mencapai tujuan tertentu.  

Rudianto (2013:187) menyatakan tujuan penilaian kinerja adalah 
untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan 
mematuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 
membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Standar prilaku 
dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 
dituangkan dalam anggaran. 
 
Menurut Munawir (2010:31), tujuan penilaian kinerja perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk  mengetahui  tingkat  likuiditas,  yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus 
segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
keuangan pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 
perusahaan tersebut diakuisasi baik kewajiban keuangan jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yaitu, 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha yaitu, kemampuan 
perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 
dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 
membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada 
waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur 
kepada  para  pemegang  saham   tanpa  mengalami  hambatan  atau 
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krisis keuangan. 
 
Dari penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan tujuan kinerja keuangan 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, untuk melakukan 

usahanya dengan stabil, untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi agar perusahaan dapat mencapai sasaran dan dapat mengambil 

kebijakan tertentu. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitan terdahalu yang peneliti ambil sebagai landasan dasar 

penelitian dan pendukung sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian Perbedaan dan 
persamaan penelitian 

Suci 
Wulandari 

(2015) 
Universitas 

Dharmawangsa 

Analisis Rasio 
Keuangan 
Sebagai Alat 
Penilaian Untuk 
Mengukur 
Kinerja 
Keuangan Pada 
PT. BTPN. Tbk 
Wilayah 
Sumatera Utara 
Area Medan 

Hasil dari rasio Likuiditas 
pihak manajemen 
perusahaan masih kurang 
stabil dalam mengelolah 
perusahaan. 
Hasil dari rasio 
Profitabilitas secara 
keseluruhan mengalami 
peningkatan, sehingga 
kinerja keuangan 
perusahaan sangat baik. 
Hasil dari rasio 
Solvabilitas secara 
keseluruhan dari tahun ke 
tahun berfluktuasi. 
Secara umum kinerja 
keuangan PT. BTPN, Tbk 
Medan mengalami 
peningkatan yang berarti 
memiliki kinerja 
keuangan yang baik. 

Perbedaan penelitian 
skripsi ini yaitu terletak 
pada studi kasus dan 
metodelogi penelitian yang 
terletak pada sumber data 
yang menggunakan data 
primer dan skunder. 
Persamaan penelitian ini 
yaitu pada objek dari 
penelitian ini yang 
mengenai rasio keuangan 
untuk menilai kinerja, 
analisis rasio yang 
digunakan meliputi rasio 
likuiditas, profitabilitas, 
solvabilitas dan metode 
penelitiannya. 

Muhammad 
Zulham 

Analisis Rasio 
Keuangan 

perhitungan rasio 
Likuiditas diketahui 

Perbedaan penelitian pada 
skripsi ini yaitu terletak 
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(2016) 
Universitas 

Dharmawangsa 

Untuk Menilai 
Kinerja 
Perusahaan 
Pada PT. 
SMART Tbk 

bahwa nilai rasio 
perusahaan cukup bisa 
untuk mengelolah atau 
memanfaatkan aktiva 
yang ada. 
Hasil perhitungan rasio 
Aktivitas menunjukan 
bahwa kemampuan 
perusahaan dalam 
penilaian kinerja 
perusahaan kurang baik. 
Hasil perhitungan rasio 
Profitabilitas mengatakan 
kinerja keuangan 
perusahaan sangat baik 
dalam laba 
perusahaannya. 
Dari hasil penelitian 
terhadap rasio tersebut, 
secara umum perusahaan 
memiliki kinerja 
keuangan yang baik. 

pada studi kasus dan 
menggunakan semua 
analisis rasio keuangan. 
Persamaan penelitian ini 
yaitu pada objek dari 
penelitian ini yang 
mengenai rasio keuangan 
untuk menilai kinerja dan 
metode penelitiannya. 

Nurul Maulida 
(2017) 

Universitas 
Dharmawangsa 

Analisis Rasio 
Likuiditas dan 
Profitabilitas 
Dalam  
Mengukur 
Kinerja 
Keuangan Pada 
CV. Sahabat 
Jaya Abadi 

Bahwa perusahaan sudah 
cukup mampu dalam 
memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya. Rasio 
likuiditas sudah 
menunjukan kemampuan 
untuk memenuhi 
kewajiban jangka 
panjangnya sangat benar. 
Rasio profitabilitas dilihat 
dari ROI setiap tahunnya 
selalu mengalami 
peningkatan pada CV. 
Sahabat Jaya Abadi. 
 

Perbedaan penelitian 
skripsi ini yaitu terletak 
pada studi kasus dan 
metodelogi penelitian yang 
terletak pada sumber data 
yang menggunakan data 
primer dan skunder. 
Persamaan penelitian ini 
yaitu pada objek dari 
penelitian ini yang 
mengenai rasio keuangan 
untuk menilai kinerja, 
analisis rasio yang 
digunakan meliputi rasio 
likuiditas, profitabilitas 
dan metode penelitiannya. 

Lestari Putri 
Junaidi 
(2018) 

Universitas 
Dharmawangsa 

Analisis Rasio 
Likuiditas dan 
Solvabilitas 
Pada PT. Aneka 
Gas Industri 

Bahwa perusahaan sudah 
cukup mampu dalam 
memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya. Rasio 
solvabilitas menunjukan 
bahwa kondisi rasio ini 
semakin kecil  kewajiban 
jangka panjangnya atas 

Perbedaan penelitian pada 
skripsi ini yaitu terletak 
pada studi kasus dan 
menggunakan Analisis 
Rasio Likuiditas dan 
Solvabilitas. 
Persamaan penelitian ini 
yaitu pada objek dari 
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ekuitas  berarti 
perusahaan tersebut 
semakin baik karena 
modal untuk menjamiin 
utang jangka panjang 
masih cukup (besar) 

penelitian ini yang 
mengenai rasio keuangan 
dan metode penelitiannya. 

 

2.8 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan unsur-unsur pokok dalam penelititan 

dimana konsep teoritis akan berubah ke dalam definisi operasional yang dapat 

menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Maka berdasarkan teori 

yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan haruslah dianalisa dan 

ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Dalam menganalisa laporan keuangan, masing-

masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Penilaian kinerja 

perusahaan ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

PT. Perkebunan Nusantara IV ( Persero) Medan 

Laporan Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 
2. Rasio Solvabilitas 
3. Rasio Profitabilitas 

Kinerja Keuangan 
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strategis perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan 

mengevaluasi kelemahan-kelemahan perusahaan. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan akan mengetahui 

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Rasio dalam 

analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antar suatu 

unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas dengan cara membandingkan data 

laporan keuangan. 

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




